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طویر منظومة أسماء نطاقات اإلنترنت في ت التقنیة المبتكرة لتوظیفسي"  ن سيإرایب تعاون مثمر مع "

في المملكة  
 

 ختتم بنجاح ورشة عملتالسعودیة"  ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات"
"لنظام أسماء النطاقاتاالمتداد اآلمن "  
 	

-  ھـ1438شعبان  25 ـ ب ممثلةً ، مقرھا في الریاضفي  "ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات"نظمت  
االمتداد اآلمن "ورشة عمل تعریفیة حول مؤخراً  ،)SaudiNIC( "المركز السعودي لمعلومات الشبكة"

سي"  ن سيإرایب "منظمة ، وذلك في إطار التعاون المثمر مع )DNSSEC( "لنظام أسماء النطاقات
)RIPE NCC(  نتشار تبني االمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقات ضمن الشبكات ودفع عجلة االوعي لنشر

تطویر منظومة أسماء نطاقات اإلنترنت . وتندرج ورشة العمل في إطار الجھود الحثیثة لالوطنیة في المملكة
."االمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقاتباالستفادة من "، )السعودیة.) و(sa.( السعودیة  

 
مجموعة باعتباره  ،"االمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقاتوتخللت ورشة العمل تسلیط الضوء على ماھیة "

ً لمن المواصفات التقنیة متكاملة  نظام أسماء  المقدمة منتأمین وحمایة المعلومات المصممة خصیصا
وحظي المشاركون  ) على شبكة اإلنترنت.IPوالذي یستخدم نظام برتوكول اإلنترنت ( ،)DNSالنطاقات (

جھزة االستفادة منھ بالشكل األمثل في حال تبني "األ من وكیفیةفوائد تبني االمتداد اآلبفرصة التعرف على 
مع اإلطالع )، DNS Resolvers" (مجھزة االستعال) و"أAuthoritative DNS Servers" (المعتمدة
 Root" (الخادمات الجذریة"تفعیل االمتداد اآلمن في و التشفیر الخاصة باالمتداد اآلمن دارة مفاتیحعلى إ

Servers( الحاصلة ضمن المشھد التقني السعودي واإلقلیمي والدولي.المستجدات أحدث و  
  

ھیئة االتصاالت وتقنیة في "وخالل حفل االفتتاح، قال الدكتور ابراھیم الفریح، مدیر عام خدمات االنترنت 
 المتسارع رصد ومتابعة واالستفادة من التطورورشة العمل تأتي انطالقاً من التزام الھیئة ب"، بأّن المعلومات
التقنیة ي الحثیث لتوظیف أفضل االبتكارات العالمي، مؤكداً السع قطاع االتصاالت وتقنیة المعلومات ضمن

ى مستویات السعودي إلى أعلالوصول بقطاع االتصاالت وتقنیة المعلومات في خدمة الرؤیة الطموحة في 
تنبع أھمیة ورشة العمل من طلعات المستثمرین والمشتركین على السواء. وأضاف: "التنافسیة، بما یخدم ت

 "المفتاح العمومي""، المعتمدة على االمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقاتة "الدور المحوري الذي تقوم بھ تقنی
)public-key cryptography(، التحقق  ورفع مستوى األمان في نظام أسماء النطاقات تعزیز صعید على

وتوكول على برمن الھجمات  لحد، ما یسھم في االنظام ات ضمنالمعلوموصحة وموثوقیة  مصدرمن 
.")man-in-the-middle( "رجل في المنتصفبـ "ھجوم یعرف بات ، أو ما باعتراض البیاناتالتوثیق   

 
رایب "منظمة في  منطقة الشرق االوسطلاإلقلیمي لإلتصاالت المدیر ، شفیق شیاالمھندس  أعربمن جانبھ، 

المركز السعودي لمعلومات "و "ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات، عن سعادتھ بالتعاون مع "سي" ن سيإ
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بتقدیم كل انواع الدعم التقني والمساعدة المنظمة  مؤكدا" على التزام " في تنظیم ورشة العمل األخیرةالشبكة
منوھا بالتقدم الكبیر التي تسجلھ  ”العربیة السعودیةالمملكة "	منطقة الشرق االوسط وخصوصاالعضائھا في 

 االمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقات) وIPv6لبرتوكول االنترنت (االصدار السادس  في استخدامالمملكة 
)DNSSEC(. یدفعنا إلى نجاح ورشة العمل شراكتنا االستراتیجیة مع الھیئة ومما ال شك بأّن : "وقال

ج إیجابیة عن نتائ والتي اثمرتالمماثلة، والتدریبیة تنظیم المزید من الفعالیات التوعویة في  تكثیف الجھود
، التي مملكةالشبكات الوطنیة في ال في التقنیةالفتة على صعید استخدام احدث التقنیات واخر ما توصلت الیھ 

لتحول إلى اقتصاد معرفي متكامل."تخطو خطوات سّباقة ل  
 

بالتعاون مع منظمة و ،في وقت سابق عقدتكانت قد ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات  ویجدر الذكر بأنّ 
المصرفي على دورة تدریبیة مخصصة لمقدمي خدمات اإلنترنت في المملكة والقطاع ،  "رایب إن سي سي"

. وشكلت الدورة دفعة قویة )DNSSECاالمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقات ("تطبیق مدى یومین، حول 
لتعرف ل ینالمشارك محیث أتاحت المجال أمابناء القدرات في مجال األمن السیبراني في المملكة، لجھود 
ارف واإلمكانات الالزمة لتطبیقھ الخبرات والمعواكتساب  "االمتداد اآلمن لنظام أسماء النطاقات"على 

المختلفة. موخدماتھ في شبكاتھم وتطبیقاتھم بالشكل األمثل  
 

- -انتھى  
 
 

نبذة عن "مركز تنسیق شبكات بروتوكول اإلنترنت األوروبیة":  
 

شبكات بروتوكول اإلنترنت األوروبیة" منظمة مستقلة وغیر ربحیة، تعتمد مبدأ العضویة وتستند إلى یعتبر "مركز تنسیق 
تقدیم الدعم والمساندة الفنیة لشبكة اإلنترنت، من خالل التنسیق المشترك مع شبكة األعضاء المنتشرة في كل من أوروبا 

جل اإلنترنت اإلقلیمي الذي یتمثل دوره في توفیر الموارد زاء من وسط آسیا. ویعتبر المركز بمثابة سجوالشرق األوسط وأ
) إلى AS Numbers) وارقام النظام الذاتي (IPv6) و(IPv4الدولیة لإلنترنت والخدمات المرتبطة بھا مثل ارقام االنترنت (

اإلنترنت ككل، وتعمل  األعضاء في المناطق التي یخدمھا. وإجماالً یمكن القول بأن ھذه المنظمة توفر خدمات لفائدة مجتمع
على تقدیم خدماتھا للعالم من خاللھا مكتبھا الرئیسي في مدینة أمستردام الھولندیة، ومكاتبھا اإلقلیمیة في دبي وموسكو. ویمكن 

.www.ripe.netاالطالع على المزید حول المركز من خالل زیارة الموقع:   
	

:االقلیمي	االتصاالت	مدیر	شیا،	شفیق	بالمھندس	االتصال	یرجى	لومات،المع	من	لمزید 	
رایب ان سي سي، مكتب دبي  

+ ٩٧١ ٤ ٣٦٤٩٥٩ھاتف مكتب:   
+ ٩٧١ ٥٥٢٧٠٧٠٠٧ھاتف متحرك:   
cchaya@ripe.netبرید الكتروني:   

 

http://www.ripe.net
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