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االنترنتشبكات تشغیل  إشادة واسعة بدوره في إثراء المعرفة واستشراف مستقبل قطاع  

 
" یختتم أعمالھ 2017 مشغلي شبكات الشرق األوسط"مؤتمر مجموعة 
بنجاح في مسقط  

 
 

– 2017 مایو 1 أعمالھ  )MENOG( "2017 مشغلي شبكات الشرق األوسط"مؤتمر مجموعة  اختتم 
بنجاح في العاصمة الُعمانیة مسقط، وسط إشادة واسعة بدوره المحوري كمنصة استراتیجیة للوقوف على 
أبرز القضایا الملحة، التي تواجھ قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في الوقت الراھن. واستقطب 

من أبرز الالعبین الرئیسیین ضمن قطاع  تشغیل  210قلیمي، الذي استمر على مدى یومین المؤتمر اإل
ً عبر العالم االفتراضي، وذلك خالل الجلسات النقاشیة  460شبكات اإلنترنت اإلقلیمي، إلى جانب  مشاركا

الناشئة التي  واللقاءات المثمرة التي تمحورت حول تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومناقشة أبرز التحدیات
تواجھ نمو القطاع الحیوي.  

 
عدداً من أبرز الرواد والمعنیین بقطاع  ) MENOG17(وجمعت الدورة السابعة عشرًة من المؤتمر 

واإلقلیمیة  الوطنیةتشغیل شبكات اإلنترنت، بمن فیھم ممثلي أھم الجھات الحكومیة والشركات والمنظمات 
)، Omantel" (مانتلعُ )، "TRA" (تصاالت في سلطنة عمانھیئة تنظیم اإلوالدولیة، وعلى رأسھا "

"بالیتكو" شركة البحرین لالتصاالت السلكیة والالسلكیة )، Du"دو" ( )،Ooredoo"أوریدو" (
)Batelco) "جوال" ،(Jawwal) "أوجیرو" ،(OGERO ،( سي"  رایب ان سي"منظمة)RIPE 

NCC() "نیتفلكس" ،Netflix ،( جي إس إم إیھ"الجمعیة الدولیة لشبكات الھاتف المحمول" )GSMA( ،
 المنظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیم)، ISOC)، جمعیة اإلنترنت "آیسوك" (ICANN" (آیكان"

)، ARISPA"أریسبا" ( االتحاد العربي لمزودي خدمات االنترنت واالتصاالت، )ASREN( "آسرین"
)، Cloudflare)، "كالودفلیر" (Akamai Technologies" (تكنولوجیزكاماي أ)، "Google"جوجل" (
. وغیرھا عمانوالكلیة التقنیة العلیا في سلطنة  )، "جامعة السلطان قابوس"Huawei"ھواوي" (  

 
ً على نجاح الحدث، قال  ھیئة تنظیم ـ "الرئیس التنفیذي ل، حمد بن سالم الرواحيالدكتور سعادة وتعلیقا

في سلطنة ُعمان": "شھد المؤتمر مناقشات رفیعة المستوى كان لھا أثر إیجابي وملموس، ال  االتصاالت
سّیما على صعید التشجیع على طرح وجھات نظر جدیدة ونقل الخبرات وإثراء المعرفة. وتخللت الجلسات 

ة لمواجھة النقاشیة تبادل الرؤى حول السبل المثلى لتوظیف الفرص المتاحة، فضالً عن الحلول الفاعل
"، لتسلیط ھیئة تنظیم االتصاالتالتحدیات الحالیة والناشئة. وشكلت الجلسات منصة مثالیة، بالنسبة لنا في "

الضوء على اإلنجازات المتالحقة التي تقودھا سلطنة ُعمان على صعید االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 
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البنیة التحتیة لشبكة اإلنترنت وتطویر العملیات  فضالً عن استعراض النھج الطموحة التي نلتزم بھ لتحدیث
والنظم، التي من شأنھا دعم مسیرة التحول الرقمي. وسنواصل بال شك االستفادة من المعارف المكتسبة 

آلیات تشغیل شبكات والقضایا المطروحة خالل المؤتمر، في سبیل مواصلة جھودنا الحثیثة لالرتقاء ب
اإلنترنت محلیاً."  

 
سي":  ن سيإرایب "منظمة ، مدیر العالقات الخارجیة في )Paul Rendek( قال بول رینِدك من جھتھ،

" مجدداً بأنھ الوجھة المثالیة لمشغلي شبكات مشغلي شبكات الشرق األوسط"أثبت "مؤتمر مجموعة 
 اإلنترنت ومزودي خدمات اإلنترنت والباحثین والخبراء وممثلي الھیئات الحكومیة ومجتمع األعمال،
الستكشاف آفاق جدیدة لتعزیز التعاون اإلقلیمي، فضالً عن دراسة تطبیقات ونماذج األعمال المبتكرة التي 
من شأنھا دعم قطاع تشغیل الشبكات في المستقبل، بما یصب في خدمة جھود بناء اقتصاد قائم على 

لغایة، وباألخص في ظل الحاجة المعرفة. وكلنا ثقة بأّن الجھود اإلقلیمیة المشتركة تمثل تطورات إیجابیة ل
الملحة إلى تعزیز قدرة المنطقة على مواكبة المتغیرات المتسارعة التي یفرضھا العصر الرقمي."  

 
االمتداد اآلمن لنظام ویجدر الذكر بأّن نخبة من الخبراء الدولیین أشرفوا على ورش عمل تفاعلیة حول "

، والتي أقیمت )IPv6(" لعناوین بروتوكول اإلنترنتصدار السادس "اإلو )DNSSEC( "أسماء النطاقات
". واشتمل 2017 مشغلي شبكات الشرق األوسطعلى مدى ثالثة أیام قبل انطالق أعمال مؤتمر "مجموعة 

استجابًة للتوجھ العالمي نحو إیقاف العمل )، IPv6( بروتوكول جدول أعمال المؤتمر على مناقشة تطور
)، IXPsسلیط الضوء على الحاجة المتنامیة لـ "نقاط تبادل اإلنترنت" (، إلى جانب ت)IPv4بروتوكول (ب

والحد من زمن االستجابة والتكالیف  محلیا"والتي تعد ضروریة للحفاظ على حركة المرور عبر اإلنترنت 
على السواء.  

 
- -انتھى  

 
 

للمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ:  
 

	شیا	یقشف	المھندس 	
ياالقلیم	االتصاالت	مدیر 	

رایب ان سي سي، مكتب دبي  
364959 4 971+ھاتف مكتب:   

7007 270 55 971+ھاتف متحرك:   
cchaya@ripe.netبرید الكتروني:   

أورینت بالنیت للعالقات العامة والتسویق  
 

دبي، االمارات العربیة المتحدة  
  0097144562888ھاتف: 

  media@orientplanet.comالبرید االلكتروني: 
www.orientplanet.comالموقع االلكتروني:   
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