مؤتمر صحفي للجهات المنظمة

لإلعالن عن "الملتقى الخليجي لألمن الرقمي"

يعقد يومي  4و 5فبراير في فندق سانت ريجيس  -الدوحة
الدوحة  62يناير 6102

في مؤتمر صحفي عقد اليوم في الدوحة اعلنت الجهات المنظمة لـ "الملتقى الخليجي لألمن

الرقمي" عن برنامج وفعاليات الملتقى الذي ينعقد في  5-2فبراير المقبل في فندق سانت ريجيس تحت

رعاية سعادة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة حصة الجابر .شارك في المؤتمر كل من
السيد فالح النعيمي ،األمين العام المساعد للخدمات المشتركة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ممثالً سعادة الوزير ،والرئيس التنفيذي لشركة ميزة السيدة غادة الراسي ،وبحضور نائب الرئيس التنفيذي

لمجموعة اإلقتصاد واألعمال فيصل أبو زكي .وينظم الملتقى شركة ميزة بالتعاون مع مجموعة االقتصاد
واألعمال.
ويناقش "الملتقى الخليجي لألمن الرقمي" ،الذي ينعقد بحضور نحو  051مشاركا يمثلون مؤسسات

حكومية وشركات وهيئات قطرية وخليجية وعالمية ،مجموعة من المواضيع التي تغطي كافة قضايا األمن
الرقمي وتشمل واقع هذا القطاع في الخليج والتشريعات والسياسات واإلجراءات الوقائية التي تتخذها
الحكومات لحماية اقتصاداتها من الجريمة الرقمية إضافة إلى أبرز المخاطر التي تسببها الجريمة الرقمية
في القطاعات االقتصادية الرئيسية والحلول المتوافرة .كذلك يناقش الملتقى من خالل شخصيات عالمية

متخصصة ا الستراتيجيات المعتمدة من المؤسسات والشركات لتعزيز الحماية الرقمية لشبكاتها وانظمتها.
كما يستعرض الملتقى دور الهيئات المنظمة و"فرق االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي"  CERTsفي تعزيز
الحماية الرقمية ومواجهة األساليب الحديثة التي يعتمدها قراصنة أمن المعلومات ،كذلك سيتم التركيز على
أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية االقتصاد الرقمي في الخليج العربي ،وتعزيز العمل

الحكومي المشترك إليجاد إطار استراتيجي إقليمي يعزز البيئة اآلمنة للشبكات والتعامالت االلكترونية عبر
شبكة االنترنت وللقطاعات االقتصادية كالبنى التحتية الحساسة والطاقة والصناعة المصرفية والمالية

وقطاع االتصاالت.
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سيتحدث في الملتقى نحو  01شخصية أبرزها سعادة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الدكتورة حصة الجابر ،ورئيس مجلس اإلدارة في شركة ميزة والرئيس التنفيذي لالستثمارات في مؤسسة

قطر السيد راشد النعيمي واألمين عام االتحاد الدولي لالتصاالت الدكتور حمدون توريه ،والرئيس
التنفيذي لشركة ميزة السيدة غادة الراسي  .كما سيتحدث كل من المدير التنفيذي لقطاع األمن السيبراني

في كيوسيرت  Q-Certالسيد خالد الهاشمي ،ورئيس المركز األوروبي للجريمة السيبرانية في اليوروبول

( )EC3السيد ترولز أرتينغ ،والمدير التنفيذي لمجمع االنتربول العالمي لالبتكارالسيد نوبورو نكاتاني،
والمتحدث والكاتب في قضايا االختراقات الرقمية الدولية السيد بيل هاغستد ،ورئيس وحدة الجريمة
السيبرانية القومية في وكالة الجريمة القومية في المملكة المتحدة السيد اندي أرشيبالد ،والمدير في معهد

ماكينزي العالمي في المملكة المتحدة السيد دينيس ليتون ،ورئيس قسم أمن تكنولوجيا المعلومات في

شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو"  ADCOالسيد ريمر بروير ،وأستاذ علوم المعلوماتية

والهندسة في الجامعة األمريكية في الشارقة الدكتور فادي العالول ،إضافة لمجموعة كبيرة من المتحدثين.

وفي هذا السياق قال السيد فالح النعيمي ،األمين العام المساعد للخدمات المشتركة في وزارة

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات "إن دعمنا لهذا الملتقى يأتي ضمن مهمتنا االساسية وهي دعم الرؤية

الوطنية لدولة قطر والمساهمة في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية عبر توفير بيئة مواتية ومحفزة
لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانتشار خدماته على كافة المستويات .أن غايتنا االساسية

وضع السياسات وتنظيم السوق واالشراف على تطبيق القواعد وصياغة القوانين الضرورية والعمل على
تأمين افضل الظروف لنمو القطاع وانتشار خدماته ،وبالتالي تعم فوائده على كافة القطاعات االقتصادية

والصناعات المعرفية وكذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف" ونحن على ثقة ان الملتقى سيقدم مساهمة فعالة باتجاه تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وطرح

الحلول في مجال األمن الرقمي نظرا إلى أنه يجمع كافة األطراف المعنية على مستوى الدولة وبلدان
الخليج ككل".

كما تحدثت السيدة غادة الراسي ،الرئيس التنفيذي لشركة ميزة فقالت" :باتت مخاطر أمن

المعلومات التي تُسببها االختراقات الرقمية للشركات والمؤسسات الحكومية واألفراد تشكل مصدر قلق

رئيسي للحكومات وقيادات القطاع الخاص حول العالم .أما الخسائر السنوية الناتجة عن هذه االختراقات
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فتقدر بمئات المليارات من الدوالرات ،وتذهب بعض التقارير إلى تحديد قيمة الخسائر السنوية في هذا

المجال إلى ألف مليار دوالر .ومن الصعب تقدير الخسائر الغير مباشرة الناتجة عن هذه االختراقات".

واضافت" :إن دور شركة ميزة ال يقتصر على توفير الحلول التقنية والتطبيقات الخاصة فحسب،

بل في توفير ثقافة عمل متكاملة وحلول ذات كفاءة عالية لالنخراط بفعالية في مرحلة االقتصاد الرقمي

الشامل بالتعاون مع الشركاء لرفع مستوى الوعي وتوفير إطار لتبادل المعلومات وجلب الخبرات العالمية.
ولهذا السبب بذلت شركة ميزة وال تزال ،جهودا متواصلة لرفع مستوى النقاش حول األمن الرقمي

الخليجي ودور الشركات والمؤسسات االمعنية في رفع الجهوزية األمنية الرقمية الخليجية ككل .ومن هذا

المنطلق عملت شركة ميزة على اطالق "الملتقى الخليجي لألمن الرقمي" ليصبح منبرا دوريا جامعا الهم
الخبرات المحلية والعالمية لتبادل االفكار والتجارب وتحديد التحديات وطرح الحلول العملية وتعزيز

الوعي بكافة جوانب االمن الرقمي للوصول الى افضل انواع الحماية الممكنة".

وأشارت الى ان الملتقى سيناقش مختلف الجوانب االساسية المتعلقة باالمن الرقمي وسبل الحماية

والسياسات الحكومية والجوانب التشريعية وخطط الشركات والجهات المعنية االخرى لمواجهة هذه

المخاطر .ستتم هذه المناقشات بمشاركة اكثر من  01من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون جهات

مرجعية في بلدان مختلفة من العالم .وبشكل مواز ،سيناقش الملتقى االستراتيجيات التي تبنتها المؤسسات
والشركات لتعزيز الحماية الرقمية سواء من خالل التوعية وخلق ثقافة أمن رقمي وتبادل المعلومات أو

من خالل تطوير استراتيجيات مؤسساتية متطورة تتالءم وتحديات األمن الرقمي .كذلك سيستعرض

المتحدثون تجارب الشركات الهادفة إلى مواكبة خطط الحماية الرقمية الستراتيجيات المؤسسات ومناقشة
هذه المواضيع على مستوى مجالس اإلدارة .وسيتم بحث دور فرق "االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي"

 CERTsفي تعزيز الحماية الرقمية ومواجهة األساليب الحديثة التي يعتمدها المخربون الرقميون.

وستتضمن جلسات الملتقى مراجعة الجهود المبذولة لتطوير وتبنّي المقاييس وأفضل الممارسات

لمواجهة التهديدات الرقمية .كما سيتم التركيز على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية

االقتصاد الرقمي في الخليج العربي ،وتعزيز العمل الحكومي المشترك إليجاد إطار استراتيجي إقليمي

يحمي األمن الرقمي" .

أما نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة اإلقتصاد واألعمال فيصل أبو زكي فقال" :لقد بتنا في مرحلة

ال يمكن التغاضي فيها عن تأثيرات االختراقات الرقمية التي ال يُمكن وصفها سوى بأنها جرائم خطيرة
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تُهدد ال الشركات والمؤسسات الحكومية فحسب ،بل األمن االقتصادي واالجتماعي لكافة البلدان .ونحن
ننوه بالمبادرة الرائدة التي اخذتها شركة ميزة في عقد هذا الملتقى والجهود التي بذلتها الستقطاب هذه
النخبة من المتحدثين العالميين وتوفير كافة عناصر الدعم للمنظمين لعقد مثل هذا الحدث الحيوي والذي

سيوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتسليط االضواء على اخر التطورات الحاصلة في مجال الحماية
الرقمية".

يشارك في رعاية الملتقى الشركات القطرية والعالمية التالية" :سيسكو" ( Ciscoالشريك

االستراتيجي) و شركة أوريدو ( Ooredooشريك االتصاالت الرسمي) وشركة "اتش بي" ( HPراعي
الفئة الؤلؤية) إضافة إلى كل من "فودافون" ” “Vodafoneوبنك "الخليجي"  Al Khalijiوشركة أورنج

) (Orangeو"بالكبيري" ) Blackberryرعاة فئة المها( ويحظى الملتقى أيضاً بدعم كل من" :إنتل

ومكافي"  Intel/Macafeeو"إي أم سي" /أر أس أي " ،EMC/RSAكاسيديان سكيوريتي" Cassidian

 Securityو"بارامونت كمبيوتر سيستمز"  ،Paramount Computer Systemsو واب سانس
).(Websens

-انتهى-

شركة ميزة:
تعرَف شركة ميزة بأنها مشروع مشترك مع مؤسسة قطر ،تهدف الشركة الى تقديم الحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات المدارة ،
حيث تقدم مجموعه واسعة من الخدمات من خالل إنشاء وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم لحلول التقنية و الخدمات االستشارية
للعمالء  ،بهدف تعزيز مسيرة التنمية لمجتمع االعمال السريع التطور في دولة قطر من خالل تقديم خدمات وحلول عالمية المستوى.
تعمل شركة ميزة مع عمال ئها لفهم كامل متطلباتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات المليء بالتحديات  ،وتقدم خدمات فعالة من حيث التكلفة لمساعدة
عمالئها على التركيز على اعمالهم اأالساسية والرقي بها بشكل مستمر من خالل تقديم أعلى مستويات الحماية وتقليل المخاطر المرتبطة باعمالهم،
والعمل على تخفيض النفقات و تسريع وتيرة فتح اسواق عمل جديدة.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع www.meeza.net
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 شركة ميزة،فريق التسويق
+974 4405 1000 :هاتف
+974 4405 2000 :فاكس
marketing@meeza.net :بريد إلكتروني
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