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ي لتع��ز  ي أبوظي�

س�سكو تتعاون مع مركز المتابعة والتحكم �ن
ي العاصمة اإلمارات�ة 

 مستوى األمن �ن
 

ي �طبق تقن�ات مركز الب�انات والحلول األمن�ة المتقدمة من  • ي أبوظي�
مركز المتابعة والتحكم �ن

ي عمل�اته 
 س�سكو �ن

ات س�سكو وتقن�ات • ن لالستفادة من خ�� ن الطرفني ي بني ات��� ي تحقيق مست��اتتعاون اس��
 ها الفاعلة �ن

 رف�عة من السالمة واألمن وت�س�ي إدارة العاصمة اإلمارات�ة 
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي �ت��ر  11 -دي� ي إمارة أبوظ : 2017أ
ي أعلنت س�سكو ومركز المتابعة والتحكم �ن ي�

ADMCC  جل تحقيق الرؤ�ة نحو مدينةعن مواصلة التعاون ف�ما بينهما من أ 2017خالل أسب�ع جيتكس للتقن�ة 
ي من قوة .  آمنة وذك�ة ي أبوظي�

حلول ال ةفعّالیوواستمرارا� لعالقتهما الوط�دة، �ستف�د مركز المتابعة والتحكم �ن
ن الصقر"، وهو نظام المراقبة المبا�� والم ي تقدمها س�سكو لدعم نظام "عني تكامل المتطورة واالبتكارات التقن�ة الي�

ي مدينة أب
. المطّبق �ن ي  وظي�

 
ن مركز المتابعة والتحكم من ي أحدث ابتكارات س�سكو لتمكني ن ع� تبين ن الجانبني ي بني ات��� ز التعاون االس��

�
 و�رك

ي مجاالت األمن والسالمة. ومن
ي مجال التحديثات التقن�ة واالستفادة من التوجهات الحديثة �ن

 مواصلة ر�ادته �ن
ن الصقر"، والذي انطل وع "عني ي يوليو الجدير بالذكر ان م��

 ، س�ستف�د من بن�ة مركز الب�انات المتطور 2016ق �ن
 لدعم ال

�
ي مركز الب�انات القائم ع� نظام س�سكو للحوسبة الموحدة. و�ساهموالمصمم خص�صا

اض�ة �ن  بن�ة االف��
ن والمق�م ي حما�ة المواطنني

ي بال�امل بأنظمة الف�ديو للمساعدة �ن وع مراقبة مدينة أبوظي� ي دعم توسع م��
ن ذلك �ن ني

ي العاصمة اإلمارات�ة.  
 وتوف�ي بيئة موات�ة �شجع االزدهار والنمو �ن

 
ي هذا الس�اق 

: "�ساهم المدن اآل قال سعادة سع�د الن�ادي المدير �ن ي ي ابوظي�
ي العام لمركز المتابعة والتحكم �ن

منة �ن
ي تعّد ركائز هامة للتنم�ة اال كات والمواهب الي� ّد و�ع. التطورو قتصاد�ةإ�جاد بيئة �ستقطب االستثمارات وال��

ن الجهات المعن�ة و�مكانات التحل�ل الفور�ة من أهم ما �دعم قدرتنا ع� مساعدة الجهات األمن�ة  ي التعاون بني
 �ن

ي قائم ع� المعلومات، بح�ث �ستبق 
األحداث و�ستج�ب للطوارئ توف�ي خدمات األمن والحما�ة �شكل استبا��

. و�النظر إ� ر�ادتها الت ي المجال، إ� جانب مجموعتها الشاملة من الماقن�ة وخ�� ��عة أ���
نتجات تها الواسعة �ن

   وتط��ر استخدامات جد�دة لقدراتنا." مشاریع المركزلدعم توسع  كاء الرئیسینال��  منوالحلول، فإن س�سكو 
 

 ضمن ��� مرونة وأموس�سكو يتعاونان من اجل إ�جاد بيئة عمل�ة أ ابوظبي  في�شار إ� ان مركز المتابعة والتحكم 
�
نا

ي ال�شف عن 
ي �ساعد �ن ي الي�

وىن ي حلول األمن اإلل���
مركز الب�انات، إذ جرى اخت�ار س�سكو بفضل ر�ادتها �ن

تطبیق التهد�دات الضارة. وعند ا�تمال  التهد�دات وحظرها �شكل أ�ع من خالل تقن�ات الحما�ة المتقدمة من
ي ع� تطبيق إمكانات المتابعة والتحكم المركزة ع� التهد�داتالمشروع

وىن  ، ستعمل حلول س�سكو لألمن اإلل���
و�دارة الوصول إ� الشبكة لألطراف غ�ي المخولة بذلك، وا�تساب إمكانات أوسع للرؤ�ة و�التا�ي الوقا�ة من 

 السلوك�ات الضارة. 
 

ق األوسط: "�عت�� الحفاظ  من جانبه قال الس�د شكري ع�د، المدير التنف�ذي ق�ة لدى س�سكو ال�� للمنطقة ال��
ن  ي أ�ة مدينة. نحن فخورون متلكات والمع� أمن وسالمة المواطنني

ة أساس�ة لالزدهار االجتما�ي واالقتصادي �ن ن رك�ي



  بیان إخباري                                                                                                                        
   

ي الرام�ة إ� خلق مجتمع يتسم بالثقة واألمان ع�� العمل مع مركز المتابعة وال ي رؤ�ة أبوظي�
تحكم بمساهمتنا �ن

ن الجهات الحكوم�ة من التنبؤ باألحداث واالستجابة لها ��عة أ��� وحما�ة سكان المدينة."    لتمكني
 

ي ع�� استقبال التغط�ة الح�ة من آالف أجهزة  ن الصقر" �غ�ي مدينة أبوظي� وع "عني تجدر اإلشارة إ� أن م��
ي ترتبط بمنصة  ي انحاء المدينة، والي�

 ة ومتكاملة توفر التحذيرات الذك�ة و�عةتحكم موحدالمراقبة الموزعة �ن
خدمات ن م المختلفةواالتحادیة  المحلیة والمؤسسات الجھاتالوصول إ� الب�انات ووظائف إدارة الحوادث. و�ستف�د 

 ة احت�اجاتها ومتطلباتها الخاصة. وظائف مصممة لتلب� عبر أبوظبي فيمركز المتابعة والتحكم 
 

 آل ایدز بن خلیفة الشیخ السمو صاحب الدولة رئیس توجیھات بموجب أبوظبي في والتحكم المتابعة مركز تأسس
ً  هللا، حفظھ نھیان  العامة المرافق في لتحكموا المتابعة وأجھزة أنظمة استخدام وتنظیم إدارة بھدف) 5( رقم للقانون وفقا

 والحفاظ ینالمتعدّ عن الكشفو الجرائم وقوع تجنب بغرض األجھزة تلك توفرھا التي البیانات وتحلیل والخاصة،
   .اإلمارة في العام األمن على

 
 

  - انت� -
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