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  اإلماراتفي تقنيات المعلومات واالتصاالت تسهم في تسريع التحول الرقمي 
 

قادة سيسكو يؤكدون الدور الحيوي لجاهزية الشبكات في دعم التحول االجتماعي واالقتصادي في 
 فيما تتصدر الدول العربية بالترتيب العالمي  اإلمارات

 
تقدمًا على  اإلماراتفي الوقت الذي تحرز فيه دولة  - 2015أغسطس  18، العربية المتحدة اإلمارات، دبي

مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 
، فإن عليها تحقيق االستفادة القصوى من اإلمكانات التي تتيحها تقنيات المعلومات واالتصاالت لدعم 2015

 التحول االقتصادي واالجتماعي. 
 

متقدمة مركزًا واحدًا لتتصدر الدول العربية دولة شملها المؤشر،  143من بين  23تبة المر  اإلماراتفقد احتلت 
الضوء على التحديات الهامة  تسليطتوجيه  الثناء للدولة و إلى مسؤولي شركة سيسكو  دفع مما في قائمة الترتيب،

في سعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات الالزمة لجني كافة المزايا التي توفرها  اإلماراتالتي تواجه 
 تقنيات االتصاالت والمعلومات. 

 
بالمائة فقط من سكان العالم بإمكانية االتصال باإلنترنت، رغم  39فبحسب المنتدى االقتصادي العالمي، يحظى 

 أن أكثر من نصفهم يمتلك اآلن هواتف متحركة. 
 

بالمائة ليكون  171.9لغ ، والذي باإلماراتاكات الهواتف المتحركة في دولة وعلى الرغم من ارتفاع معدل اشتر 
من فرصة  اإلماراتفي من أعلى المعدالت، فإن عدم كفاية االتصال باإلنترنت تحرم الكثير من المقيمين 
 االستفادة  الكاملة من إمكانات التعليم اإللكتروني والخدمات المالية والصحية والبيانات. 
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في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول االجتماعي واالقتصادي 
 يينإلماراتااألشياء، أي الربط بين األفراد والعمليات والبيانات واألشياء لخلق فرص غير مسبوقة للمواطنين 

 وللقطاعات الخاصة والعامة. 
 

تحقيق تحول رقمي كامل، تدعمه شبكة  يةإلماراتاوللتمكن من تبني إنترنت األشياء، فإن على الحكومة والشركات 
فائقة القوة. يتطلب التحول الرقمي نموذجا مرنًا لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات  آمنة

الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية، فيما يتطلب  تبني التقنيات الجديدة في مجاالت األمن والبنية السحابية واألجهزة 
خيااًل خصبًا واستثمارات  -وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل-جوانب االجتماعية والتحليل المتحركة وال

كبيرة وخبرة واسعة. ولهذا السبب تعتبر جاهزية الشبكات مؤشرًا هامًا للغاية على قدرة الدول على تطبيق تقنيات 
  المعلومات واالتصاالت واالستفادة الكاملة منها. 

 
العالمي لتقنية المعلومات إلى أن االستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطور المحتوى ويشير التقرير 

يجاد وتمكين البيئة المناسبة من خالل التشجيع على المنافسة عبر التشريعات المالئمة، سيساهم في  المحلي وا 
كان الحكومة رسم السياسات التي . وأكد مسؤولو شركة سيسكو أن بإماإلماراتتصويب حالة اختالل التوازن في 

 تحفز تنمية إمكانات الوصول إلى شبكات النطاق العريض. 
  

للتعاون في رسم استراتيجيات  اإلماراتوتلتزم سيسكو تجاه العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بدولة 
التحول الرقمي، وبالتالي مساعدتها على تحويل استراتيجياتها لتقنية المعلومات وربط كل شيء وتبني إمكانات 

 التحليل والتقنيات اآلمنة والعمليات. 
 

: "تعلمنا في سيسكو أن التقنية تساعد اإلماراتمدير عام سيسكو  ،ربيع دبوسيالسيد في تعليقه على األمر قال 
األشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية، ونعتقد بأن الوقت مثالي لدمج عنصر 

تشهد منطقة الشرق .  ييناإلماراتاإلبداع البشري واالبتكارات التقنية معًا من أجل تحسين حياة كافة المواطنين 
ت النمو في مجال التوظيف في العالم، مما يعني استعداد المنطقة تمامًا للتحول، األوسط ثاني أسرع معدال

منح  اإلماراتوجاذبيتها المتزايدة الستثمارات الشركات العالمية. فالتقنية نقطة مفصلية في االقتصاد وعلى 
 األولوية لتبني تقنيات المعلومات واالتصاالت لتحقيق الفائدة القصوى التي توفرها استراتيجيات التحول الرقمي." 

  
 اإلماراتمن جانبه قال الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس للسياسات التقنية العالمية في سيسكو: "بإمكان دولة  

رساء التغيرات اإليجابية في االقتصاد والمجتمع من خالل تحسين تحقيق تقدم هائل في ربط مزيد من المواطني ن وا 
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فاإلرادة السياسية والتزام القطاع الخاص يدعمان إحراز التقدم في جني مزايا تقنية جاهزية الشبكات لديها.  
 -اإلنترنت   المعلومات واالتصاالت بما يشمل عددًا أكبر من األفراد، فنحن بالفعل في مواجهة الموجة التالية من

إلى منح األولوية لمشاريع تطوير تقنية المعلومات واالتصاالت  اإلماراتوالتي تعرف بإنترنت األشياء، وتحتاج 
 لتستطيع االستفادة من التجارب الجديدة والكفاءات التي يجلبها إنترنت األشياء." 

  
### 

 للروابط والمعلومات: 
يمكنكم زيارة الرابط:  2015التقرير العالمي لتقنية المعلومات للتفاصيل الكاملة ونتائج 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf  
 

 نبذة عن سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن NASDAQ: CSCO)تحت الرمز 
لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء متصل.  تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير

 .http://thenetwork.cisco.comزيارة: 
 

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة 
ع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطال

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

 
 عن تقرير جاهزية الشبكات: 

على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن  2001يعمل تقرير جاهزية الشبكات بشكل سنوي منذ عام 
 53الدولة من االستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت لتحقيق االزدهار للجميع. ويبنى التقييم على تجميع 

زية واالستخدام والتأثيرات. وتستخدم المؤشرات مؤشرًا فرديًا تصنف في أربع مكونات أساسية هي البيئة والجاه
وهو  -الفردية مزيدًا من البيانات من الموارد المتاحة للعموم ونتيجة الستطالع آراء المسؤولين التنفيذيين 

مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى االقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكته التي  13,000استطالع عالمي يشمل 
 يكة.  مؤسسة شر  160تضم 
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