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    إشادة إفريقية بجهود مصر فى دعم شبكات المعلومات وحلول تكنولوجيا الشبكات

    

ومنظمة حلول " أفرينيك" أشاد ممثلو المركز اإلفريقى لمعلومات الشبكات/ أ ش أ/مايو  20القاهرة فى 

مجال الشبكات، وبناء القدرات، وتوحيد  بجهود مصر فى دعم إفريقيا فى" أفنوج"تكنولوجيا الشبكات 

أمام المحافل االقليمية ) اإلنترنت(المعلومات الدولية  صوت إفريقيا حول األمور المتعلقة بشبكة

  .والعالمية

   

لمعلومات الشبكات  ك فيه رئيس المركز اإلفريقىجاء ذلك خالل مؤتمر صحفى اليوم األربعاء شار

، والرئيس التنفيذى للمركز "كناينور نى"، ومسئول منظمة حلول تكنولوجيا الشبكات "فيف باداياتشى"

ليليان "، ومسئولة اإلعالم بالمركز "أليان أينا"بالمركز  ، ومسئول ورش العمل"أديل أكبالوجان"اإلفريقى 

مايو  22إلى  10استضافة مصر ألول مرة لالجتماع العاشر للمركز من  ، وذلك على هامش"شارابلى

  .مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الجارى بالتعاون

   

البيانات  ووجه ممثلو المركز والمنظمة الشكر لمصر على استضافتها لمركز الطوارىء الستعادة

يأتى تقديرا لدور مصر  ة اجتماعهم العاشرالخاصة بهما، مشيرين إلى أن اختيارهما لمصر الستضاف

اإلنترنت وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  إفريقيا وإقليميا وما حققته من طفرة كبيرة فى حوكمة

قدمته من دعم للمركز والمنظمة فى مجال بناء القدرات منذ  المعلومات على مدى الفترة الماضية وما

اإلفريقية  ة كال من الحكومات والمشغلين والشركات بالدولوحث ممثلو المركز والمنظم .2000عام 

واإلصدارات الجديدة من  على المشاركة فى وضع السياسات فيما يتعلق بالتدريب فى االنترنت

المشتركة أمام المحافل الدولية مثل  بروتوكوالت اإلنترنت لتوحيد صوت إفريقيا من خالل الرؤى

وتعقد المنظمة  .نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ ه مصر فىمنتدى حوكمة االنترنت الذى تستضيف

  .إفريقية دولة 22ورشة عمل تشارك فيها  66والمركز خالل اجتماعهما العاشر 

  يتبع
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الربح، كما أن  علومات الشبكة منظمة غير حكومية ال تهدف عضويتها إلىويعد المركز اإلفريقى لم

اإلقليمية لسجل اإلنترنت، بينما تعد  دوره الرئيسى يتمثل في خدمة إفريقيا بوصفها عضوا فى المنظمة

منتدى للتعاون وتبادل المعلومات الفنية بين مشغلي  بمثابة" أفنوج"منظمة حلول تكنولوجيا الشبكات 

  .إفريقيا ت المتصلة باإلنترنت فىالشبكا

   

حلول تكنولوجيا  ومنظمة" أفرينيك"يشارك فى االجتماع العاشر للمركز اإلفريقى لمعلومات الشبكات 

والجهات التنظيمية والمنظمات  كل من أعضاء المركز والمنظمة وواضعى السياسات" أفنوج"الشبكات 

ويناقش رواد  .القادة والمعنيين بمجتمع اإلنترنت مناإلقليمية لسجل اإلنترنت واألكاديميين وغيرهم 

صناعة شبكة اإلنترنت خالل االجتماع آخر المستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات العالمية إلدارة 

ويتضمن االجتماع ورشة عمل تنظمها لمنظمة  .موارد اإلنترنت وكيفية تأثيرها على المنطقة اإلفريقية

تكنولوجيا الشبكات، حيث تقدم ورشة العمل تدريبا متقدما  حول" أفنوج"حلول تكنولوجيا الشبكات 

التفاعلي، إلى جانب تقديم عدة دروس تعليمية ذات مستوى متقدم يستغرق  يستغرق أسبوعا من النشاط

عاون مع كما يشمل االجتماع استضافة عدة اجتماعات جانبية وورش عمل بالت .كامال كل منها يوما

  .أخرى مثل مجتمع اإلنترنت واتحاد الجامعات اإلفريقى منظمات

  ز ن/اسر 

  أ ش 

  

 

 


