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سيسكو تناقش شؤون التعاون واألمن اإللكتروني كأسس للتحول الرقمي خالل منتدى الحكومة
اإللكترونية الرابع
 الشركة تقدم خطاباً يبرز أهم أسس النجاح في تطوير استراتيجية فعالة وخارطة الطريق للخدمات الحكومية
اإللكترونية

مدينة الكويت ،الكويت –  26نوفمبر  : 2016أعلنت سيسكو اليوم عن مشاركتها في منتدى الحكومة اإللكترونية الرابع

بالكويت ،والذي ينعقد في الفترة من  27إلى  29نوفمبر  2016في فندق كورتيارد ماريوت .يقام المنتدى تحت رعاية صاحب
السمو الشيخ جابر مبارك الحمد آل صباح ،رئيس الوزراء بدولة الكويت ،وسيساعد الحاضرين من مختلف الجهات الحكومية
بالدولة في الحصول على المعرفة والفهم الضروريين حول الجوانب الفنية واجراءات االعمال واعتبارات الموارد البشرية التي
تتعلق بتطوير الخدمات اإللكترونية الكفؤة.

وتستخدم سيسكو الفعالية كمنصة الستعراض أهمية توقف المؤسسات عن النظر إلى األمن كمنهجية دفاعية بشكل أساسي،
تقدم األعمال .وفي
تدعمها المخاوف والشكوك ،بل ينبغي عليها أن تفكر باألمن كعنصر تمكين يدعم االبتكار ويساعد في ّ
هذا الصدد يقدم السيد زياد سالمة ،المدير التنفيذي والمدير العام لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق األوسط ،كلمة
بعنوان "الخدمات الحكومية اإللكترونية – مسيرة نحو النجاح" .وباإلضافة لذلك ،تنضم شركة زاك سولوشنز ،الرائدة في مشاريع
التعليم اإللكتروني والمستشار االستراتيجي للقطاع التعليمي بالكويت ،إلى سيسكو لتستعرض كيفية استفادة المدارس والجامعات

من تقنيات التعاون في تحسين عملية التعليم والتعّلم.

تطبق الحكومات حول العالم استراتيجيات لالنتقال إلى الحوسبة السحابية اآلمنة ،حيث تساعد تلك المبادر ِ
ات الو ازرات والجهات
ّ
الحكومية على تحقيق متطلبات رسالتها وحل مشكلة الموازنات الشحيحة بفضل قدراتها ذات التكاليف المنخفضة .وبالقدر ذاته

تقدر سيسكو
من األهمية ،تساعد المباد ارت الحكومات على توفير الخدمات المشتركة اآلمنة للموظفين والمواطنين أثناء التنقلّ .

بأن األمن اإللكتروني سيدعن تحقيق قيمة رقمية قدرها  7.6تريليون دوالر خالل العقد المقبل ،تنتج أكثر من ثالثة أرباعها،

أي  5.8تريليون دوالر ،عن تمكين األمن اإللكتروني لن ماذج االستخدام الرقمي التي تعزز االبتكار والنمو .وبقدر ما يوفره
التحول الرقمي وانترنت األشياء من فرص واعدة للشركات والمستهلكين والمواطنين ،فإنها تقدم فرص ًا أكبر للمهاجمين في نفس
الوقت ،فيما تتطور الشبكات العصرية وتتطور مكوناتها باستمرار لتستقطب عناصر جديدة للهجمات.
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وتحدث السيد زياد سالمة ،المدير التنفيذي والمدير العام لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق األوسط ،عن األمر بقوله:
"تحتاج المؤسسات الحكومية إلى االطمئنان لوجود استراتيجية آمنة وموثوقة للحوسبة السحابية إلدارة معلومات المستخدمين

والمواطنين قبل أ ن تلتزم بالتغيير .فالشبكة هي النسيج الذي يربط البنى السحابية وكل مكوناتها بشفافية وأمان ،وتعالج سيسكو
هذه المشكلة من تشكك الحكومات بالحوسبة السحابية من خالل التركيز على أكثر من األمن وحسب .فنحن نضمن النزاهة

وباقة متكاملة من العروض التي تساعد الحكومات على تلبية مهامها الحيوية ،واالنتقال بثقة إلى البنية السحابية".
وباإلضافة إلى استعراض دور البنية المتكاملة للدفاع ضد التهديدات في مساعدة المؤسسات على رؤية  %100من شبكاتهم
الممتدة والدفاع عنها بشكل أسرع ،تستعرض سيسكو وزاك سولوشنز عملهما معاً من أجل جعل التعليم أكثر توف اًر ومرونة في

الكويت من خالل حلول سيسكو للتعاون في الغرف الصفية الذكية ،والتي توفّر إمكانية الوصول غير المحدود إلى الموارد

تعزز إمكانات وصول الطالب
التعليمية بغض النظر عن الموقع أو الجهاز المستخدم .تبحث المؤسسات التعليمية عن طرق ّ
للموارد التعليمة وتطوير التجارب التعليمية ،وهنا توفر التقنيات المتطورة فرصاً جديدة لتحويل المشهد التعليمي مما يسهّل على
المؤسسات التعليمية صياغة العملية التعليمية من جديد.

بدوره قال سامر اللحام ،المدير العام لدى سيسكو الكويت" :بفضل التحول الرقمي ،يمكن للطالب تعلّم المزيد بينما يستطيع
المدرسون إجراء األبحاث بطرق متجددة وفي أماكن جديدة ،ومن خالل الوصول إلى موارد جديدة حول العالم .تقود سيسكو

يعد جوهر التعليم والتعلّم والبحث.
هذا التحول بفضل حلولها المتقدمة التي تم ّكن الطالب من التعلّم بال حدود ،كما أن التعاون ّ
ط اهتمام وتركيز المؤسسات التعليمية المتميزة ،وهو ما نحتاج إليه
كما أنه السبيل لالبتكار ،والذي ينبغي أن يكون دوماً مح ّ

في القرن الحادي والعشرين".
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سيسكو هي الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا والتي ِّ
تمكن اإلنترنت من العمل منذ عام  .1984الشركة مدرجة في بورصـة األوراق
المالية "ناسداك" تحت الرمز ( .) CSCOيساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية
المستقبلية اليوم .اكتشف المزيد عبر الرابط  newsroom.cisco.comوتابعنا على تويتر @Cisco

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

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

