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يناقش  (MENOG20) مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسطاجتماع 

 نترنت في الشرق األوسط اإلقطاع على  "COVID-19" تأثير 

 

 على ُمشغلي شبكات  الوباء العالميلمناقشة تأثير  ا  افتراضي تقام الدورة العشرون •
 نترنت في الشرق األوسط اإل    

 

 دولة حول العالم  48من  مشاركا    378 حضورا  رفيع المستوى منستقطب ا الحدث  •

 

  مجموعة مشرلي  شراتات الشررأل اطو ر اجتماع  العشررو  م     الدورةأُقيمت    – 2020  ايلول/سببتمبر 23

)MENOG(   دقيقة   90  عيى مدىجي ررة حوارية  الدورة  شررميت  ، حيث  مؤخرا  عار المنصررات اترتراةررية

وتمَّ نقل ُمجريات الجي ة ااٍث مااشر عار الموقع   اإلقييميي  والدوليي .  المتحدثي   نخاة امشارتة مجموعة م 

 .ليحدث الر م  اإللتترون 

 

عيى ق راع اتنترنرت    19-توريرد اقش المتحردثو  م  ُمختي  دول المن قرة ترداعيرات جرا حرة نر وخالل اليقرا،،  

مديرة المتتب اإلقييم  ر  ،  نيرمي  ال ررعدن . وتةررمنت قا مة المتحدثي  تال  م  الشرررأل اطو رر   من قة  ر 

؛ وعاد الرحم  المرزوق ، مدير اطم  ال رياران    (ISOC)  الدولية  جمعية اإلنترنترررررر  ل الشررأل اطو ر 

ارتو اراند رررتاتر، المدير  ومادولة اإلمارات العراية المتحدة؛     اتتصررراتتق اع تنظيم  العامة لهي ة  ال لدى  

  ؛ وأحمرد(UAE-IX)   مرتز اإلمرارات لتارادل اإلنترنرت ، ومردير  (DE-CIX)  يتستدي اإلقييم  لردى  

 رررعة وحيول ق رررم ردارة  لمدير أول ،  ح ررري ؛ و ه  (Cyware Labs)  عي ، نا ب ر يس   رررايوير تاس 

(. وتولى ردارة النقاشررات اشررام Batelco)   والال رريتيةشرررتة الاحري  لالتصرراتت ال رريتية  اإلنتاج لدى  

  . (RIPE NCC)    .  .راراايم، مدير العالقات الخارجية لدى  منظمة رايب ر 

 

نت  المحاور الر ي رية   القواعد التنظيمية ل ريا رات تتنولوجيا اتتصرال والمعيومات، والتعامل    لالجتماع وتةرمَّ

  نترنت، والثقة االخدمات اإللتترونية.  حرتة اإل مع الزيادة غير المتوقعة ر  

 

أ َّ  رري نة عما  ودول أخرى ر  الخييا العرا  ررعت الحظر عيى   نيرمي  ال ررعدن ذترت  ور  مداخيتها،  

 Google جوجل ميت  )و  (Zoom)  زوم  ، مثل(VoIP)   نترنتوتوتول اإل عار ار  اتتصرال ت ايقات  

http://menog.org/
http://menog.org/


Meet  عميت مع شرررتات التواصررل اتجتماع  ر    اطو رر رلى أ  حتوماٍت ر  من قة الشرررأل  (، مشرريرة

  .  19-توريد لوصول لجيل الشااب والتصدي ليمعيومات الخا  ة اشأ  جا حة  ايل ا

 

ع عارد الرحم  المرزوق  ارأ َّ دولرة اإلمرارات قرد عمردت رلى تخاي  القواعرد التنظيميرة عيى تراررة  م  جراناره، نوَّ

الخدمات اإللتترونية الهامة، مثل منصررات اتجتماعات اترتراةررية، وت ايقات الخدمات ال اية اإللتترونية.  

ر  ق اع اتنترنت لتح ررري  الوصرررول رلى    وأتد المرزوق  أ  الدولة تعاونت مع ُمختي  اط را  المعنيي 

 .   اإلماراتأنحا، جميع الشاتة ر  

 

 ررجل زيادة  ر    (Frankfurt IX)نترنت   ررانتاورت لتاادل اإل   مرتزادورع، ذتر مارتو اراند ررتاتر أ َّ  

أوروارا ر     19-توريرد جرا حرة    ارالتزام  مع تاشررررر   ،تيراارايرت 9تيراارايرت رلى   8نترنرت م   تردر  حرترة اإل 

نترنت مانية لتتحمل نمو الحرتة والصرعود المااج   والشررأل اطو ر . وأةرا  اراند رتاتر أ َّ نقا  تاادل اإل 

 400رلى    300زيادة ر  التدر  م      شررهداإلنترنتر  حجم التدر ، مشرريرا  رلى أ َّ  مرتز اإلمارات لتاادل  

  اا .غيلااايت خالل العام ال 100غيلااايت ر  دا ، ُمقارنة ار 

 

، موةرحا  ر  الاحري  (uplinksالوصرالت الصراعدة )  ر  %50 قدراا   ه ح ري  ع  زيادة ان راةوتشر  

ر   رايل  منا   ال رتنية  المخصرصرة ليم  تااالت اطليا  الةرو ية    المزيدشررتته اةر رت رلى  ر    اأ   

م  شراتات الهات  المحمول رلى الشراتات الثااتة   ت  تحو  نا تحقا   شرهدالمتنام . وأةرا  ح ري "    ال يبتياية  

  .خالل رترة الحجر الصح 

 

اإللتترونية ر  المن قة    الجرا مر  أنشر ة   ا  ميمو را  شررتته تحظت ارتااع  أ   اأحمد عي  م  جهته، أوةر  

الا رررري ة     اتحتيرال التصررررريرد   اجمرات   ت ارالردرجرة اطولى اي تراوحر   اطزمرة العرالميرة، ترترا  رلى أن هراخالل  

تا  اناك     ،19- توريد  واا،انتشرار  منذ اداية  و  ،هرلى أن    أيةرا    دة. تما أشرارالمعق  ومة  را م اإلنترنت المنظ  وج

  ذات الصررررريرةوالخرراح حول تاررادل المعيومررات    الحتوم اي  الق رراعي   وثي  وعيى ن رراأل أتار  تعرراو   

 التهديدات ال يارانية.ا

 

التشرررررليييرة والتنظيميرة  رلى راراز عردد م  القةرررررايرا  أدى    19- توريرد  ر   "ايماشرررررام راراوارالمقراارل، قرال 

  منذ  ررنوات عيى معالجتها  مجموعة مشررلي  شرراتات الشرررأل اطو رر  اجتماع  ، والت  نعمل ر  اط ررا ررية

تحديا  حقيقيا  لم االشرتل اطمثل وريجاد الحيول الناجعة لها. وشرتل اتنتشرار العالم  المااج  ليايروس الم رتجد  

 هالتعامل معم  ان  أرةررل الممار ررات  عزيز أ ر التواصررل والتعاو  وتتتمت   رروى الجهات الميتزمة ات

 ، م  احث  20  مجموعة مشرلي  شراتات الشررأل اطو ر  اجتماع  تمتنا، خالل أةرا "  و   .اتاا،ة ورعالية

، رةرال  ع   ر   اإلنترنت ر  الشررأل اطو ر شراتة   واقع وم رتقال عيى   19-ومناقشرة مدى تأثير  توريد

ومع ذلك،    .العالمية ر  المن قة مع اطزمة  والمعنيي   تياية تعامل أصرحاب المصريحةحول   رؤى ا رتشررارية

ع  قرب لعمل عيى الم ررتوى اإلقييم ، وي ررعدنا م  جانانا التن رري  واالعمل لم يتتمل اعد    يمتننا القول اأ   

جاازيتها واترتقا، اقدراتها ورمتاناتها، اما يواتب المتليرات المت ررررارعة عيى   اتعزيز  مع الجهات المهتمة

 تارة الم تويات. 



 

  وتحايزاية  التتي   اتلوا   ال رررريا رررر   تحديث ، أارزااالتوصررررياتعال  ع  حزمة م  ااإل واختُتم اتجتماع 

  إلنترنتشرررراتة اتحتية أرةررررل لت وير انية  رلى جانب  الحتوم ،    وتيرة التحول الرقم اتاتتار وت ررررريع 

 .عيى الم توى اإلقييم وموا،مة القواني  ال يارانية المثمر وتعزيز التعاو  

 

ر    مجد دا    نج   (MENOG 20  )20  مجموعة مشرلي  شراتات الشررأل اطو ر  اجتماع  ويجدر الذتر اأ   

، ر   ررايل  ر  المن قة  اد اتتصرراتت وتتنولوجيا المعيوماتتر ررير ريادته تمنصررة تااعيية اامة تجمع رو  

مزودي تارة الجهات المعنية م  الدروس الم رررتاادة م  أارز و  وأرةرررل الممار رررات  الخارات  أنج   تاادل

  ة والانية التحتيةيال ررحاا  خدماتالومورري المحتوى ومقدم     ةات  المحمولواإلنترنت ومشررلي  اله  اتخدم

وممثي    اع القراراطتاديميي  وصرررن  نخاة  و  الهي ات التنظيمية م  الق اع الحتوم ، رةرررال  ع  التتنولوجية

(،  Equinix  )ريتوينيتسمجتمع اطعمرال. وحظ  الحردث ارعرايرة ر رررررميرة م  قارل نخارة الرعراة؛ وام  

( و رايب ر . Internet Society  )جمعية اإلنترنت(،  Facebook(،  ري اوك  )DECIX  ) يتستدي 

(     .  RIPE NCC.) 

 

 -انتهى-

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 

 شفيق شيا  

 يمدير االتصاالت االقليم

 رايب ان سي سي، مكتب دبي 

 364959 4 971+هاتف مكتب: 

 7007 270 55 971+هاتف متحرك: 

 cchaya@ripe.netبريد الكتروني: 

 أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق 

 المتحدةدبي، االمارات العربية 

  0097144562888هاتف: 

   media@orientplanet.comالبريد االلكتروني: 

 www.orientplanet.comالموقع االلكتروني: 
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