يفتتح معالي الدكتور /أحمد الفطيسي النسخة السابعة من مؤتمر مجلس توصيل األلياف البصرية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مسقط -افتتح معالي الدكتور /أحمد الفطيسي – وزير النقل واإلتصاالت بتاريخ  10نووفمبر النسوة السوابع مو
مؤتمر مجلس توصيل األلياف البصري للمنازل بفندق جراند حياة مسقط.
وبعووود اإلفتتووواح ،تحووودث نةبووو مووو صووون اع القووورار الموووؤيري فوووي صوووناع تقنيووو المعلوموووات واإلتصووواالت
الدكتور .سالم ب سلطا الرزيقي – الرئيس التنفيذي لهيئ تقني المعلومات ،والفاضل .إبراهيم الحداد – المودير
اإلقليمي للمكتب اإلقلمي العربي التواب لمنممو اإلتصواالت الدوليو  ،والودكتور .سوليما الحودييي -رئويس مجلوس
توصيل األلياف االبصري للمنازل فوي منطقو الشورق األوسوط وشومال أفريقيوا .كموا اشوتمل الموؤتمر علو جلسو
ناقشت "عالم التطبيقات" باإلضاف إل عرض أحدث التطبيقات والةدمات اإللكتروني التي قدمتها مجموعو مو
الشركات المتةصص في مكا ةصص لهذا الغرض في موق المؤتمر.
وأشار الدكتور سوليما الحودييي -رئويس مجلوس توصويل األليواف االبصوري للمنوازل فوي منطقو الشورق األوسوط
وشمال أفريقيا أنه أتةذ قرار إقام التسوة السوابع لموؤتمر مجلوس توصويل األليواف البصوري فوي منطو الشورق
األوسووط وشوومال أفريقيووا هووذا العووام فووي السوولطن لتسووليط الضوووع عل و الجهووود الحييي و التووي تقوووم بهووا الحكوم و
والمعنيي بقطاع تقني المعلومات واالتصاالت في البدع ببني األلياف البصري التحتي في المنطق .
وعلق د .سليما الحدييي قائلا " :تقود سلسل م المبادرات الحكوميو قطواع تقنيو المعلوموات واالتصواالت فوي
السوولطن بنووا اع علوو رؤيوو للوصووول إلوو إقتصوو اد مبنووي علوو المعرفوو  ،حيووث يتطووور سوووق تقنيوو المعلومووات
واالتصاالت في السلطن بشكل متسارع وةصوصا ا بعد الدعم األةير نحو بني النطاق العريض الوطني والمبني
عل األلياف البصري  .سيرفد توصيل األلياف البصري إل المنازل ،الجيل القادم م النطاق العريض ،السلطن
بالعديوود مو الفوائوود المميووزة واإلعتموواد عل و اتصووال انترنووت فووائق السوورع  ،ناهيووغ ع و توووفر التطبيقووات الغني و
بالمحتوى والمعتمدة عل النطاق العريض والسرعات العالي  .وفي هوذا السوياق ،يتضوح اهتموام حكومو السولطن
والجهات ذات العلق في هذا المجال".
وم الممك ملحم اهتمام حكوم السلطن مو ةولل اسوتراتيجي النطواق العوريض وتةصيصوها  450مليوو
لاير عماني لتنفق ةلل العشر سنوات القادم عل تحسي ةدمات اإلتصاالت في مةتلوف المحافموات .وتماشويا ا
م اإلست رتيجي العام  ،تتقودم وزارة النقول واإلتصواالت وهيئو تنمويم اإلتصواالت فوي ةططهموا لتووفير ةودمات
النطواق العووريض للسووكا فووي جميو الموود والمنوواطق الريفيو عبور األقمووار الصووناعي السووتااليت واإلتصوواالت
السلكي .

وتحدث الدكتور سليما الحدييي حول جهود الشرك العماني للنطاق العريض وةططها في تسهيل تحسي شبك
النطاق العريض الوطني الجديدة قائلا " :تحقق الشرك العماني للنطاق العريض تطوراا ملحومواا ،حيوث وقعوت
ت م شرك عمانتل وشرك أوريدو ،كما وقعت م شرك أواصر اتفاقيو
الشرك في شهر أبريل الماضي اتفاقيا ٍ
أةرى في الليل الماضي  .وتركز الشرك عل اتاح ةدمات النطاق العريض في متناول يد المستهلكي وتوسوي
تغطي شبك األلياف البصري الحالي لتغطي  130.000منزالا ومؤسس تجاري في العاصم مسقط بحلوول عوام
2016م .وم المتوق تغطي  %90م محافم مسوقط باألليواف البصوري بحلوول عوام 2021م ،وتغطيو أللوب
المناطق الريفي ةارج محافم مسقط م نهاي 2030م .إ الهدف األسم الذي تسع الشرك لتحقيقه هو ربط
جمي المنازل واألعمال التجاري بشبك النطاق العريض الوطني عبر السلطن في عام 2040م".
وسيقوم الةبراع المشاركو في جلسات المؤتمر بعرض آرائهم حول أبرز موجهات تطووير اسوتراتيجي النطواق
العووريض الوطني و  ،وإعطوواع المشوواركي نموورة استشوورافي حووول أفضوول ممارسووات التنمي و اإلقتصووادي والوودور
االسووتراتيجي الوووذي تلعبوووه فووي صوووناع تقنيووو المعلومووات واإلتصووواالت ،حيوووث سيسووتمر الموووؤتمر حتووو تووواريخ
/11نوفمبر 2015/م تحت عنوا "نحو ل ٍد مشرق" .وفي ذات السياق المتصل ،أعل مجلس توصيل األلياف إل
المنازل في منطق الشورق األوسوط وشومال أفريقيوا عو إقامو النسوة اليامنو مو الموؤتمر فوي عوام 2016م فوي
جمهوري تونس.
نبذة حول مجلس توصيل األلياف إلى المنازل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
يعتبر مجلس توصيل األلياف البصرية إلى المنازل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منمم متةصص
في صناع األلياف البصري  ،حيث تسع المنمم في تبني تسري توصيل تلغ األليواف لمنوازل المسوتفيدي مو
ةلل الترويج وتوفير المعلومات التوي تسواهم فوي تسوري توفيرهوا ،مو إمكانيو دةوول الزبوائ وقطواع األعموال
بسوورع ملحومو  .نووروج لقطوواع توصوويل األليوواف البصووري كونووه يقوودم ةوودمات جديوودة سلسو  ،ويرفو مو جووودة
الحياة ،ويساهم في ةلوق حيواة أفضول للمتسوفيدي  ،ناهيوغ عو رفو مسوتوى التنافسوي  .للحصوول علو مزيود مو
المعلومات حول الفعالي  ،يرج زيارة موقعنا http://ftthcouncilmena.org :
للستفسارات التحريري  ،يرج التواصل م الفاضل  /زلية بيريرا عل هاتف رقم24656039:

