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اإللكترونية والمعلومات يعقدان ورشة عمل حول توجهات  لألنظمةسيسكو ومركز أبوظبي 
 واستراتيجية األمن في القطاع العام باإلمارات  

 

 ورشة العمل تهدف إلى تعزيز القدرات وتبادل المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات في مجال األمن اإللكتروني 

 لول التي تمّكن حكومة أبوظبي ودوائر القطاع العام من توفير خدمات متميزة في خبراء سيسكو لألمن يستعرضون أحدث الح
 بيئة آمنة وموثوقة

  اإللكترونية والمعلومات بهدف مواكبة الطلب  لألنظمةالفعالية تمثل جزءاً من التعاون المستمر بين سيسكو ومركز أبوظبي
 درات الرقمية في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي  المتزايد على مهارات التقنية والتواصل الشبكي وتطوير الق

 
 

اإللكترونية والمعلومات ورشة عمل  لألنظمةعقدت سيسكو بالتعاون مع مركز أبوظبي  :2017فبراير   22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،
ونماذج االستخدام أمام الدوائر والجهات التابعة  ةلعالميفي فندق ريتز كارلتون أبوظبي، الستعراض أحدث االبتكارات األمنية والتطبيقات الذكية ا

خر لحكومة أبوظبي. وجمعت ورشة العمل نخبة من قادة أمن المعلومات والتقنية من القطاع الحكومي والعام، ممن تحدثوا عن تجاربهم وناقشوا آ
 التطورات في مجال األمن اإللكتروني. 

 
 لألنظمةسعادة راشد الحج المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي باألمن اإللكتروني، قال  في حديثه عن أهمية ورشة العمل المتخصصة

من النقل  –: "أصبح األمن اإللكتروني أولوية ملحة وضرورة أساسية للحكومات والمؤسسات في جميع القطاعات اإللكترونية والمعلومات
في ظل التغيرات المتسارعة التي تؤثر على تفاعل المؤسسات الحكومية مع المواطنين . والمرافق والرعاية الصحية إلى البنية التحتية وخدمات

األمن اإللكتروني من خالل تبادل النهوض بمجال العام والخاص أن تعمل على  القطاعين بين لشراكاتوالشركات ومع بعضها البعض، يمكن ل
. تعّد ورشة العمل هذه جزءاً من عالقتنا مع سيسكو، والتي ترمي إلى االستفادة المعلومات ورفع مستوى العمليات والمعايير واإلجراءات األمنية

 من أفضل الممارسات وبناء القدرات الرقمية وترسيخ الثقة." 
 

ترونيين. التحول الرقمي، تساهم في خلق فرص جديدة للمجرمين اإللك والتي يقودهاومن الجدير بالذكر أن التغيرات الديناميكية في المشهد التقني، 
بالمائة من المؤسسات انتقاداً واسع النطاق بعد تعّرضها لخرق  50، تواجه أكثر من 2017فبحسب تقرير سيسكو السنوي لألمن اإللكتروني 

ة تخضع للتحقيق، بالمائة فقط من التنبيهات األمني 56. كما يبين التقرير أن الهجماتأمني، فيما تكون العمليات واألنظمة المالية األكثر تأثراً بتلك 
 وأن أقل من نصف التنبيهات الصحيحة تنتهي بالعالج، فيما يواجه المدافعون صعوبات جّمة بسبب التعقيد وتحديات القوى العاملة بشكل يسبب

بية الحاجة إلى مزيد ثغرات مكانية وزمنية يستغلها المهاجمون لصالحهم. وتأكيداً على جدية الهجمات اإللكترونية األخيرة، تنشأ جهود مشتركة لتل
 من التعاون بين المعنيين من الشركات والحكومات لتقليل أثر الهجمات اإللكترونية وتعزيز األمن القومي.

 
: "نحن فخورون للغاية بعملنا مع مركز أبوظبي شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق األوسطمن جانبه قال 
ونية والمعلومات، وندعم جهودهم الرامية إلى إبراز وتأكيد أهمية األمن واالستراتيجيات الفعالة في تجنب التهديدات والكشف عنها للنظم اإللكتر

وتقنيات التنقل وإنترنت األشياء وتقنيات التواصل االجتماعي، إلى جانب الممارسات الرقمية المتنامية  الحوسبة السحابيةوتخفيف آثارها. ساعدت 
 مجال األعمال، عدداً ال يحصى من المؤسسات في تحويل كيفية عملها، إال أنها في الوقت ذاته زادت المساحة المعّرضة للهجمات. وفي الوقتفي 

انات حصول القراصنة أو المجرمين على البيالذي تتوسع فيه أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات وتندمج فيما بينها، فإن هناك خوفاً متزايداً حيال 
باط الحساسة التي تجمعها المؤسسات العامة وتحتفظ بها. تعّد مؤسسات القطاع العام ومزودو الخدمات الجهات األكثر عرضة للهجمات نظراً الرت

ية أمنياً لضمان عملياتهم ارتباطاً كبيراً بثقة الجمهور، ولهذا فال بد من دمج األمن في كافة أنسجة المؤسسة وجوانبها، إذ يتطلب األمر منهجية واع
 تلبية متطلبات الحماية اإللكترونية على جميع المستويات."  

 
اإللكترونية والمعلومات بهدف مواكبة الطلب المتنامي على  لألنظمةتشّكل ورشة العمل جزءاً من تعاون مستمر بين سيسكو ومركز أبوظبي 

 لألنظمةالقدرات الرقمية في الجهات الحكومية. وتعمل سيسكو مع مركز أبوظبي تطوير باإلضافة إلى  الشبكاتة وإدار بناءمهارات التقنية و
 اإللكترونية والمعلومات للتوسع في برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات ليمتد عبر النظام التعليمي بأبوظبي، وهو برنامج يسمح للخريجين في

ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، فضالً عن تمكين  واالتصاالت تالمعلوما تكنولوجيااإلمارات العمل في مسار مهني واعد في مجال 
 اآلخرين من االستفادة من روح الريادة والمعرفة التي يكتسبونها في أكاديمية الشبكات ليطلقوا أعمالهم الخاصة ويوفروا وظائف جديدة.  
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 المعلومات تكنولوجياهدفه بتطوير فرص التعليم في مجاالت  اإللكترونية والمعلومات على تحقيق لألنظمةوقد ساعدت المبادرة مركز أبوظبي 

الخطة الوطنية لتطوير المسار المهني في اإلمارات، والتي تلتزم الحكومة من خاللها باالستثمار في البرامج في أبوظبي، تماشياً مع  واالتصاالت
 والتدريب المتميز للمواطنين في انحاء اإلمارة.  التعليمية التي تحقق التطور المهني وتسمح بالوصول إلى المرافق العالمية

 
، وهي حقيقة غالباً ما يتم إدراكها في مراحل مبكرة من العملية، إال تقنيأو تطبيق  يشار إلى أن األمن يتحول إلى جزء ال يتجّزأ من أي مشروع

ن التعامل مع التحديات األمنية، ال بد من مواجهة التحديات أنها في غالب األحيان ال تأتي في وقت مبكر بما فيه الكفاية. ولتمكين المؤسسات م
مليون خبير في مجال األمن، سيرتفع  1التي تفرضها ثغرة المهارات في هذا الجانب، حيث تشير دراسات سيسكو السابقة إلى وجود عجز قدره 

المؤسسات نقصاً في أعداد الموظفين المؤهلين، من  %26وعلى الصعيد العالمي، تواجه . 2019مليون شخص بحلول العام  1.5عددهم إلى 
ضعف معدل نمو سوق العمل  12منها نقصاً في الخبرات األمنية في الوقت الذي ينمو فيه حجم الوظائف األمنية بواقع %35بينما تواجه 
 باإلجمال.  

 
ات والتوجهات وأفضل الممارسات في في مجال األمن، تتضمن أحدث المستجد البصائروخالل ورشة العمل، عرضت سيسكو مجموعة من 

شمولي تجاه األمن بشكل يدمج األدوات واإلجراءات  نهجمجال األمن. كما استعرض خبراء األمن في سيسكو خبراتهم حول كيفية الوصول إلى 
 والسياسات معاً، إلى جانب عرض أحدث منتجات سيسكو من مجموعتها المتكاملة لألمن. 

 
 انتهى

 
 اإللكترونية والمعلومات:  لألنظمةحول مركز أبوظبي 

والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  33بموجب مرسوم المجلس التنفيذي رقم  2005اإللكترونية والمعلومات كلجنة في أكتوبر  لألنظمةتأسس مركز أبوظبي 
. يتمثل دور 18بموجب القانون رقم  2008لمجلس التنفيذي بأبوظبي. أصبح مركزاً عام آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية، رئيس ا

يارة اإللكترونية والمعلومات في تطوير ودعم مختلف المبادرات الحكومية لتحويل الخدمات الحكومية في اإلمارة. لمزيد من المعلومات الرجاء ز لألنظمةمركز أبوظبي 
   https://www.abudhabi.aeالرابط: 

 
 

 حول سيسكو 
 . الشركة مدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز1984سيسكو هي الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا والتي تمكِّن اإلنترنت من العمل منذ عام 

(CSCOيساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في .)  التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم. اكتشف المزيد عبر الرابط
newsroom.cisco.com @ وتابعنا على تويترCisco  

 
لشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو ا

ابها. إن إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصح  www.cisco.com/go/trademarks.قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع
 .استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
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