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 المقدمة
ت في القرن الواحد والعشرين عصر التكنولوجيا واالتصاالت، حيث تعتبر ثورة المعلومات والتكنولوجيا من أهم النقال

 . أصبحت التقنية فيه القاعدة األساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعامالتها ورفع مستواها وتقدمها
خالل وتجاوزت التكنولوجيا كل المسافات وحدود المكان، وأصبحت هذه الثورة اللغة الواحدة أللسن شعوب العالم من 

 .التعامل بكافة المجاالت السياسية والثقافية والعلمية
وشبكات  تفصل بين الدول الغنية التي تملك حواسيب( فجوة رقمية) ولكن هذه التكنولوجيا خلقت هوة أو مسافة 

 . اتصالت والدول الفقيرة التي التملك هذه الحواسيب والشبكات
يان ألسبابها والفجوة الرقمية في العالم العربي والتوصيات المقترحة يتناول البحث الفجوة بالتعريف ومستوياتها وب

 .لتجاوز الفجوة الرقمية
 :تعريف الفجوة الرقمية -أولا 

م 5991ظهر مصطلح الفجوة الرقمية على مستوى محلي في البداية، فقد كانت نشأته في الواليات المتحدة في العام 
الفارق الكبير إلى والذي لفت األنظار " السقوط من فتحات الشبكة : " وانبصدور تقرير وزارة الخارجية الشهير بعن

 والمكسيكا يسآمن  إليهاالسود النازحين  إلىبين فئات المجتمع األمريكي في استخدام الكمبيوتر واالنترنت بخاصة 
 .(5)عالمياً  أتسع المفهوم متجاوزًا النطاق المحلي لينتشر استخدامه ولكن سرعان ما ةالالتيني وأمريكا

بما ينطوي عليه قدمة تالمسافة بين حالة انتشار استخدام شبكة االنترنت في الدول الم بأنهاوتعرف الفجوة الرقمية 
شبكة  انتشاروعالقات العمل، وبين حالة  اإلنسانيةذلك من تغيير أنماط التفاعل في مجاالت التجارة والعالقات 

 (2)ماالنترنت في البلدان النامية بوجه عا
كما أن تعبير الفجوة الرقمية يستخدم للداللة على الهوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام 
تقنيات المعلومات والكمبيوتر واالنترنت وبين من ال يمتلكون مثل هذه المعرفة أو هذه القدرة، ذلك أن المجتمع أصبح 

    (3)على أسس طبقية واجتماعية واقتصادية ىالتقليدية األخر ساماته انق إلى باإلضافةينقسم على هذا النحو، 

 :مستويات الفجوة الرقمية: ثانياا 
 :الفجوة بين األفراد والطبقات: المستوى األول

المعلومات فقد تخطت عوائق  إلىأن تقنيات االتصال والحاسوب قد أزاحت بعض الحواجز التي تعوق الوصول 
المعلومات وعوائق مكانية  إلىأدوات الوصول : كوسيلة لتلقي المعلومات وعوائق مادية مثل تتعلق بالفهم مثل اللغة

تاحةوزمنية مثل الموقع المكاني   .مصادر المعلومات وا 
ذا أن التطور التقني أوقفنا أمام حواجز جديدة  إذالجانب اآلخر من العملة  إلىكنا نقر ذلك كله فانه ينبغي النظر  وا 
 .االقتصادية أوالمالية اإلمكاناتمهارات متخصصة، ومستوى بعينه من  إلىالحاجة : منهاإفرازه من 

                                                 
 

 

 



 :مسارين منفصلين إلىوالتكلفة المادية أدى التطور التقني 
المعلومات من  إلىعم به رجال األعمال واألثرياء من أبناء المجتمع، فهؤالء يستطيعون الوصول ينمسار القادرين و 

تالكهم لحواسيب خاصة ام فإمكانيةبيانات ومحطات العمل التي يمولها القطاع الخاص، خالل استخدام قواعد ال
 .متوافرة على األرجح وكذلك مدارسهم التي يتعلمون فيها

وفي المقابل يجيء المسار الثاني أي مسار الفقراء وهم فئات الناس الذين ال يستطيعون تحمل النفقات المطلوبة 
نماياتها الحديثة، من المعلومات بتقن لإلفادة يقفون في أماكنهم مكتفين باالستخدام المنقوص لمصادر المعلومات  وا 

مع حركة  إطالقاالمعلومات يتاح لهم بشكل يدوي أوبتقنيات متواضعة أن لم نقل بالية، ال تتناسب  إلىفالوصول 
  (4)نفجار في عالمنا المعاصراالالمعلومات المدوية 

 :ن الدول والمجتمعاتالفجوة بي: المستوى الثاني
نحن أمام خريطة تبرز فيها دول غنية تمتلك سلة مليئة بالسلع والخدمات االقتصادية ومن ثم تقدر قيمة المعلومات 

، وفي المقابل إنتاجها إلىوالخدمات المعلوماتية أيما تقدير ألن هناك الكثير من السلع التي تؤدي هذه المعلومات 
يره من ضرورات الحياة خاوية، أو شبه خاوية، وتقنيات المعلومات ترف يصعب هناك دول سلتها من الخبز وغ

تتمثل في عدم وجود أية بنية أساسية يبنى مشكلة غير هينة إن هذه البلدان األخيرة تواجه ، بل تحقيقه  إلىالتطلع 
 .عليها االستخدام الفعال للتقنيات المذكورة والحاسوب في مقدمتها

األخيرة هذه فإن التي وفرتها وتوفرها المعلومات ووسائلها وأدواتها المتاحة للدول الغنية،  تاجيةاإلنوفي ظل المكاسب 
زدياد ثرائهم امثابرة على تحسين سلعها وخدماتها االقتصادية والتوسع فيها، ومن ثم يزدادون ثراء على ثرائهم، ومع 

، بيمنا نجد الدول الفقيرة، على العكس من ذلك،  تتحقيق أكبر قدر من الفعالية لسوق المعلوما إلىسيسعون  فإنهم
 .(1)استخدامًا كامالً  التستطيع مجرد النهوض من عثراتها وتنأى عن استخدام الموارد المعلوماتية

 أسباب الفجوة الرقمية: ثالثاا 
 :األسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية -1

 :األسباب التالية إلىتم تفريع األسباب التكنولوجية 
 (Hard Ware)   عتادًا : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمعدالت متسارعة تتطور: سرعة التطور التكنولوجي -أ

واتصاالت وبرمجيات، مما يزيد من صعوبة اللحاق بها من قبل الدول النامية من دون متابعة دقيقة للتوجهات 
 .الرئيسية لهذا التطور

تكنولوجيا المعلومات قابلية عالية لالحتكار وتكثيف رأس المال سواء على  أظهرت: تنامي االحتكار التكولوجي -ب
 .أو البرمجيات( Hard Ware)مستوى العتاد  

 

                                                 
 

 



الطبيعة الخاصة  إلىتتسم منتجات المعلوماتية بشدة االندماج المعرفي ويرجع ذلك : ندماج المعرفياالشدة  -جـ
 .لمجاالت العلمية والتكنولوجية المختلفةلتكنولوجيا المعلومات وتعاظم دورها كقاسم بين ا

نغالق المع تنامي النزعة االحتكارية مصحوبة بشدة االندماج المعرفي، تفاقمت حدة ا: نغالق التكنولوجيالتفاقم ا -د
 .(6)(تفشي ظاهرة الصناديق السوداء: )التكنولوجي وحماية السر المعرفي ومن أبرز مظاهره

 :الرقمية األسباب القتصادية للفجوة -2
 :هناك أسباب اقتصادية للفجوة الرقمية، من أهمها 

نخفاض الكبير في أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االرتفاع توطين تكنولوجيا المعلومات على رغم ا - أ
 .رتفاع مستمراتوطينها في  فأنالخاصة بالمستخدم النهائي 

ة المعلومات حركة نشطة للتكتل من قبل الكبار، تشهد حاليًا صناع: تكتل الكبار والضغط على الصغار  - ب
 .ةسحد االستبعاد من حلبة المناف إلىمما يضيق الخناق على الصغار في كثير من المجاالت 

 .التهام الشركات المتعددة الجنسية لألسواق المحلية -جـ
المعلوماتية، خاصة في ظل  ستضيف الملكية الفكرية أعباء ثقيلة على فاتورة التنمية: كلفة الملكية الفكرية -د

 .االتفاقيات والتشريعات الملزمة لمنظمة التجارة العالمية
حيث تصمم : انحياز تكنولوجيا المعلومت واالتصاالت اقتصاديًا لمصلحة القوي على حساب الضعيف -هـ

 .(7)منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها تلبية لمطالب مستخدمي الدول المتقدمة
 : األسباب السياسية للفجوة الرقمية -3

 :هناك أسباب سياسية للفجوة الرقمية يصعب فصلها عن األسباب االقتصادية ومن أبرزها
تتسم عملية وضع سياسات التنمية المعلوماتية في البلدان : صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية - أ

ة الهدر التكنولوجي من جانب وشدة تداخل أمور التنمية النامية بالتعقد نظرًا للديناميات الهادرة بسبب سرع
 .المعلوماتية مع العديد من مجاالت التنمية االجتماعية األخرى

كون الواليات المتحدة هي القطب األوحد، : عالميًا على المحيط الجيو معلوماتيسيطرة الواليات المتحدة   - ب
ها على المحيط الجيومعلوماتي، خاصة في مجال سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ومعلوماتيًا يحكم قبضت

 .األعالم

ال يخفى على أحد أن كثيرًا من المنظمات الدولية، وفي : صف الكبار إلىانحياز المنظمات الدولية  -جـ
مقدمتها منظمة التجارة العالمية أو بدرجة أقل منظمة حماية الملكية الفكرية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، تقع 

 .(8)رة الدول الكبرىتحت سيط
 

                                                 
 

 

 



 :األسباب الديموجرافية للفجوة الرقمية -4
 :من األسباب المتعلقة بالعوامل الديموجرافية

يظهر هذا العامل بوضوح في البالد والمجتمعات متعددة العرقيات واألجناس، كالواليات المتحدة : العرق - أ
 .االتحادأو بًا ما تأخذ طابع التجمع األمريكية التي يكثر بها كثير من العرقيات المختلفة التي غال

على –تنشأ الفجوة الرقمية أكثر ما تنشأ في المراحل العمرية األولى والمتأخرة من الحياة، فتؤكد : العمر  - ب
هي أكثر مراحل العمر  31-24أن المرحلة Internet American (2222 )دراسة قامت بها  -سبيل المثال

 .جيا الحديثة كشبكة االنترنت بهدف الحصول على المعلوماتالتكنولو إلى لدى األفراد للوصول 

نوعهم / تظهر الفجوة الرقمية بشدة بين األفراد وبعضهم البعض اعتمادًا على جنسهم : النوع/الجنس -جـ
نوع ما على اآلخر، وذلك بحكم ما هو سائد من عادات / البيولوجي في المجتمعات التي ترجح كفة جنس

فرصة للذكر في صل لحد العقيدة، فهناك في بعض المجتمعات العربية على سبيل المثال وتقاليد وموروثات ت
 .(9)التحرك نحو المعلومات وتكنولوجياتها أكبر من فرصة األنثى

 :األسباب الثقافية للفجوة الرقمية -1
أهميتها، فبيئة المعلومات و  إدراككلما كان هناك حظ وافر في التعليم، كان هناك خط مماثل في : التعليم -أ

جراءالتعليم خير حافز ألصحابها لتوجيههم الكتساب المعلومات  االتصاالت كجزء متطلب الستمراريتها،  وا 
األفراد ألهمية  إدراكومن الطبيعي أن تنشأ الفجوة الرقمية في بيئة غير ذلك، حيث تنتشر األمية وعدم 

 .االتصاالت إجراءالمعلومات و 
انتشار تظهر الفجوة الرقمية بوضوح في المجتمعات ذات األمية العالية بسبب : للغةاألمية والمهارات وا -ب

 .تيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع معطياتها وفهم معالمهااسوأجهزته ومؤسساته وعدم  مالتعلي
، ومن هنا بلغة الوعاء المعلوماتي، فضاًل عن شكله المادي اإللماموقد تظهر الفجوة الرقمية نتيجة لعدم 

حتى يتم تضييق هذه الفجوة يجب التوسع في تعليم أكثر من لغة أو التركيز الجيد على أكثر اللغات انتشارًا 
من % 68نجليزية التي يتم التعامل بها ما يقرب من ثلثي سكان العالم وتمثل االفي نقل المعلومات كاللغة 

 .(52)النصوص المتداولة على شبكة االنترنت
 
 
 
 
 

                                                 
 

 



 العرب و الفجوة الرقمية: رابعاا 
مازالت الفجوة الرقمية بين مجتمع المعلومات العربي ونظيره العالمي تمثل صداعًا مزمنًا داخل العقل العربي، 

على خارطة األلفية الثالثة حيث يقف العرب اليوم أمام تحديات وتضع هذه التحديات وجود العرب و مستقبلهم 
التي يواجهها العرب تلك الموجة المتعاظمة من النقد و التشويه والكراهية  موضع تساؤالت وأهم هذه التحديات

م، وهناك اعتقاد جازم بأن تلك األحداث التي لم  2225التي انطلقت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
ة مريكياألالغربية عمومًا و  اإلعالمعلى وسائل  لالنقضاض تكن سوى فرصة سانحة لقوى معادية للعرب،

خصوصًا، وتسخيرها لتطويع الرأي العام العالمي وتوجيهه وجهة معادية للعرب وهو عملية تتقاطع فيها مصالح 
 باإلطارأي أن المشكلة لم تعد محصورة . عالم العمليات العسكرية إلىعديدة قد أنتقلت من عالم السياسة 

 .(55)الفعل السياسي إطارالمعنوي الفكري بل أصبحت موجودة في 
 :توسيع الفجوة الرقمية بين العرب و العالم إلىومن العوامل التي تؤدي 

بتكار لكنه محفز للركون والترحيب بالتلقي وليس االو  لإلبداعمجتمع المعلومات العربي ليس مجتمع محفز  -5
 .بالمشاركة

 .ضعف التخطيط في األمور الثابتة فما البال حيال تكنولوجيا متقلبة بسرعة عالية -2

 .أخرى مثل الهند والصينل ة البرمجيات مقارنة بدو ضعف صناع -3

 .قتصاد العربياالمشاكل متعلقة بالتمويل و  -4

 .هتمام القطاع الخاص باألمراغياب السياسة القومية للمعلومات وعدم  -1

 .(52)نجليزية في مختلف شرائح العالم العربياالضعف مستوى اللغة  -6
ان الوطن العربي وسكان العالم في تقلص ملحوظ، حيث تضاعفت نترنت بين سكاالتخدام اسالفجوة في معدالت   أن

بالمائة، بحسب ائتالف  5222نترنت في العالم العربي خالل السنوات الثماني الماضية بنسبة االعدد مستخدمي 
في  322عدد مستخدمي االنترنت ارتفع بنسبة »إن  ، واألمم المتحدة العالمي لتقنية المعلومات واالتصاالت والتنمية

  ."في المائة 5222أما في الدول العربية فوصلت النسبة إلى  2228و 2222المائة في العالم بين عامي 
إال أن الالفت للنظر أن هذا االرتفاع الهام في عدد مستخدمي االنترنت في العالم العربي لم يصاحبه ارتفاع مماثل 

حيث يقتصر نصيب المحتوى العربي من شبكة اإلنترنت  من حيث المادة العربية المنشورة على الشبكة العنكبوتية،
لي العالمي اجمالوفي ذات السياق تكشف إحصائيات منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة أن العدد ا%. 5على 

مليار صفحة، وهذا الرقم في تزايد مستمر في كل لحظة، ويبلغ نصيب  42للصفحات على االنترنت يبلغ حوالي 
(53)من مجمل الصفحات الكلية% 5مليون صفحة فقط، أي بنسبة  42ية حوالي الصفحات العرب

. 

                                                 
 

 

 



 تابع% 52منها مركزًا متخصصًا و % 22مركز بحث  371الوطن العربي يضم أكثر من  على الرغم من أنو 

العلماء يتوزعون على  تابعة لجهتين أوأكثر ويوجد عدد كبير من% 58منها تابع للوزارات و % 15للجامعات و 
% 8في العلوم الهندسية و % 22الزراعية و  في العلوم% 24في العلوم الطبيعية و% 26اختصاصات متعددة منهم 

   .(41) االساسية في العلوم% 22في االقتصاد واإلدارة و 

نسـبة البــاحثين  وذلـك ألن عــدد العـاملين فـي مؤسسـات البحــث العلمـي قليـل إذ تبلــغ, األمــر ال تسـر  ولكـن إن حقيقـة
لكــل مليــون نســمة مــن الســكان، ( وفــيهم أســاتذة الجامعــات)  358رب العــاملين فــي البحــث والتطــوير بلغــت نحــو  العــ

حصـــائيات إن عـــدد العلمـــاء والمهندســـين اإلوتـــدل . باحـــث لكـــل مليـــون نســـمة فـــي الـــدول المتقدمـــة 3622مقارنـــة مـــع 
، وفـي بريطانيــا  1522، وفـي فرنســا  6222العـاملين فـي مجــال البحـث والتطــوير لكـل مليـون نســمه هـو فــي اليابـان 

 .(51) 352، واألردن  622، وفي بعض الدول العربية مثل مصر  222، وفي الدول النامية  4422

وهذه النسب تدل على أن عدد الباحثين العـرب العـاملين فـي البحـث والتطـوير مـنخفض جـدًا مقارنـة بالـدول المتقدمـة، 
ية في الوطن العربي ويشير إلى ضـعف وتخلـف الـدول العربيـة فـي مجـال البحـث وهذا يؤثر سلبًا على اإلنتاجية العلم

 .  العلمي الذي يعتبر بداية الطريق نحو التكنولوجيا
مـن  %2،6واإلنفاق على مشاريع البحث والتطويرعلى مسـتوى البحـث العلمـي كـل المؤشـرات تـدل أن نسـبته التتجـاوز

 فــأنأمــا بالمبــالغ  %3،1ن تصــل هــذه النســبة فــي الــدول الغربيــة الــىالنــاتا الــوطني فــي معظــم الــدول العربيــة،في حــي
مليــارات دوالر،يفــوق بأضــعاف مضــاعفة اإلنفــاق 1 ب موازنــة البحــث والتطــوير لشــركة ميكروســوفت لوحــدها والمقــدرة

 ومــن المالحــظ إن ماتنفقــه الــدول الصــناعية علــى البحــث والتطــوير يفــوق بكثيــر العربــي الســنوي علــى البحــث العلمــي،
حين نجد العكس في دولنا العربية  ماتنفقه على التعليم العالي في

والتطـوير والـذي  على البحث العلمي يظهر كذلك في الوطن العربـي مـن قلـة نصـيب الفـرد الواحـد فـي البحـث وهذا اإلنفاق
جيــة العلمــاء العــرب فهــي أيضــًا المتحــدة أمــا متوســط إنتا دوالرًا فــي الواليــات 642دوالرات للفــرد الواحــد بينمــا هــو  4يبلــغ 

ســنويًا أي بحــث واحــد فــي كــل عــامين ونصــف مــن حيــاة العــالم العلميــة فــي  %0.4 منخفضــة إذ يبلــغ متوســط بحــوثهم
السـوداني و  بحـث للعـالم 2,61بحـث مقابـل  2,68متباينـة مـن بلـد آلخـر إذ تبلـغ سـنويًا للعـالم التونسـي  الجامعـات وهـي

الجامعات يعود الى أنه بعـد مـرور  يالحظ أن ضعف إنتاجية عضو هيئة التدريس فيللعراقي و  2,72للمصري و  2,91
البحـث العلمـي وحتـى اللغـة  إلـىنصـراف لالاإلغـراء الـذي يـدعوه  عشر سنوات من عملـه فـي الجامعـة ال يجـد التشـجيع أو

باللغـة  تنشـر إمـا 91العربيـة ومنها فقط تنشر في اللغـة % 1نجد أن , البحوث في الوطن العربي  العربية التي تنشر فيها
وخاصـة باللغـة الفرنسـية يكـرس ,باللغـات االجنبيـة  االنجليزية أو الفرنسية وهو مايثير إشكالية التعريب ألن استمرار النشـر

                                                 
 

 

 



عـزال ان إلـىممـا أدى , وهـذا مـا هـو موجـود فـي المغـرب العربـي ,البحـوث العلميـة  االنفصال بـين حاجـات المجتمـع ونتـائا
   .(57)نظرهم  ثقافة فرنسية أكثر تطويرًا من اللغة العربية في إلىنتماء باالمن العلماء وشعورهم  قطاع كبير

 الحلول العربية لسد الفجوة الرقمية: خامساا 
 :علينا في المنطقة العربية أن نبدأ بمجموعة من االستراتيجيات الكبرى المتكاملة في آن واحد

 ة حالة األمية المنتشرة في المنطقة العربية ، ومعظم التقارير الدولية أول هذه االستراتيجيات تتعلق بمواجه
والعربية تتحدث عن أن حالة األمية تتعلق في مراحلها األولية بمعرفة القراءة والكتابة، ونرى في المجتمعات 

نماتقدمًا بأن توصيف األمية لم يعد يتعلق بالقراءة والكتابة  ألكثرا لوماتية الحديثة باستخدام تقنيات المع وا 
 .كالحاسب اآللي

 مانتشار استخداستخدام العالم العربي للتقنيات الرقمية، فنالحظ في المجتمعات العربية اأما فيما يتعلق ب
ربية بدأت تشتهر وعليها طلب كبير سواء من المستخدم العربي أو األجنبي، لكن عاالنترنت وهناك مواقع 

وهذا يعطي مؤشرًا على أنه  .اقع محدودة جدًا مقارنة بالمواقع األجنبيةالعام ما زالت هذه المو  اإلطارفي 
 .مازال هناك شوط على العالم العربي لكي يقطعه أن يكون له مواقعه والخدمات األساسية في هذا الصدد

  نمؤسسة عربية تكون مستقلة أو تحت مظلة جامعة الدول العربية تعبر ع إيجاد إلىالعالم العربي بحاجة و 
أكثر فرصة أكبر للمستخدم ألن يجد مواقع عربية  إلتاحةنشر تقنيات االنترنت في العالم العربي لهد عربي ج

نوع من أنواع إلى تالء بالمعارف الحيوية التي يحتاجها في حياته وهذا األمر كلما كان جماعيًا أدى امقوة و 
الدولية بمعناها العام واالستخدام الدولي لها في ستخدام العربي للشبكة االسد الفجوة الرقمية المتزايدة ما بين 

 .مناطق مختلفة
  عربي حقيقي في ما يتعلق بتقنيات االتصات وبالحاسبات  إنتاجفي الوطن العربي مستخدمين واليوجد و

اللكترونيات في جامعاتنا وفي كليات واتوجيه جهود حقيقية ألقسام االتصاالت  إلىاآللية، وهذا األمر يحتاج 
 .سة العربية على مستوى العالم الثري ككلالهند
تقنيات  إبداعمجموعة من المهندسين القادرين على جهد أكبر لمثل هذه األقسام حتى تخرج  ايالء ومن ثم

مع التطور االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية من جانب، وأيضًا يكون لها حضور  تتالءمتصال لال
  .(58)رآخعلى المستوى العالمي من جانب 

 
 
 
 

 

                                                 
 

 



 الخاتمة
أن الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية في اتساع، والبد من وضع سياسة دولية على مستوى الدول وسياسة 

مجتمع  إلىوطنية على مستوى المجتمعات قادرة على التصدي لهذه الفجوة الرقمية ووضع الحلول التي تصل 
 .المعرفة

مية في عالمنا العربي فالبد من تحديد الخطوط العامة لسياسات المعلومات في الدول وفيما يتعلق بالفجوة الرق
 إعدادبيئة تكنولوجية متجانسة وقابلة للتواصل بين الدول العربية، والعمل على  إلىالعربية، والعمل على الوصول 

دخالالت الكوادر البشرية المؤهلة تأهياًل عاليًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصا الكمبيوتر واللغة االنجليزية  وا 
في كل مراحل التعليم، والعمل على محو األمية االلكترونية وتنمية روح البحث و التطوير والعمل على ربط شبكات 
البحث العربي بالمحيط المتوسطي والعالمي، وكذلك ربط مراكز البحث العلمي بخطط قابلة للتطبيق في مجال 

 .مية بين عالمنا العربي و العالمتقليل من الفجوة الرق إلىو التكنولوجي، كل ذلك سوف يؤدي ستثمار الصناعي اال
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