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هب السيبرانية منتدى يستهدف سد فجوة الموا
  :المصدر
 البيان -أبوظبي
 2016فبراير  22 :التاريخ

ألمن»متخصص من القطاع الحكومي والخاص وألكاديمي في  100اجتمع أمس أكثر من  معهد دول »وتنظيم من « ريثيون»، برعاية شركة «منتدى إلمارات 
هتمام كبير في فندق قصر إلمارات بأبوظبي. وركز المنتدى منخالل عدد من المحاضرات وورش عمل والجلسات التفاعلية « الخليج العربية في واشنطن وسط ا

هب السيبرانيةعلى قضي  .ة محورية على المستوى الدولي وألمن الوطني، وهي العمل على سد فجوة الموا
هار ها الدولية للمساعدة في تطوير وتنمية الم اجهة ورعت شركة ريثيون لحلول التكنولوجيا العالمية وألمن اإللكتروني الفعالية كجزء من جهود ات للمتخصصين لمو

هة لألمن السيبراني التحديات الخاصة بهذا المج ال الحيوي والمتغير. وقد قام معهد دول الخليج العربية في واشنطن بتنظيم المنتدى لتسليط الضوء على الحالة الرا
هوبة لتعزيز المجال« اإللكتروني» .في إلمارات والحاجة إلى تطوير قوة عمل مو

طالق نقطة ا
ة ألسبوع النشاطات التعليمية وقال ديفيد ويفزجراس، رئيس حلول وخدمات ألمن ال طالق مثال سيبراني في ريثيون: إن النجاح الذي حققه المنتدى يمثل نقطة ا

.التوعوية السيبرانية لريثيون في إلمارات
 أكاديمية

طالق مبادرة  ألمن »ي، مباشرة بعد أبوظب –الدولية عن طريق تنظيم ورشة عمل في جامعة خليفة « ألكاديمية السيبرانية»ستقوم شركة ريثيون ب منتدى إلمارات 
.سان أنتونيو ألميركية –أيام، بالتعاون مع خبراء من برنامج مركز البنية التحتية للحماية وألمن في جامعة تكساس  4ولمدة « السيبراني
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Cyber attacks cost Gulf states $1 billion 
annually 
Silvia Radan /Abu Dhabi 
Filed on February 22, 2016 | Last updated on February 22, 2016 at 06.24 am 

 
Gulf states are training the next generation of e-security technicians, the UAE Security Forum heard on Sunday. 
In 2014, the UAE saw a 400 per cent rise in targeted attacks, reaching nearly five per cent of the global total. 

Cyber crimes have the upper hand over cyber security worldwide, simply because insufficient security data and not enough 
people with the know-how in the field.In the Gulf Arab states, cyber attacks targeting key installations cost an estimated $1 
billion annually, and these do not take into account losses from hacker group's attacks such as the Desert Falcons that target 
businesses.Over 100 cyber security experts gathered in Abu Dhabi on Sunday to talk about the latest challenges of cyber 
security, during the one day UAE Security Forum, organised by the global technology and cyber security company Raytheon 
and the Arab Gulf States Institute in Washington. "We don't have enough human talent for cyber security, so we can't rival our 
adversaries; we try to subsidise the lack of talent with big efforts in managing security services or centralising information,"  
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pointed out Michael Daly, chief technology officer at Raytheon Cybersecurity.His 
company recently conducted a survey, mostly directed at university students - 6,000 
people between the age of 18 and 26 years old, 600 of whom were from the Middle East 
and 200 from the UAE - showed that the Middle East is doing much better in training the 
next generation of cyber security technicians than the rest of the world."When we asked 
the participants if any teacher talked to them about cyber security, two thirds said no, but 
40 per cent of the Middle East respondents said yes, which shows that the region here is 
doing better," said Daly.Also, only 16 per cent of Middle Eastern students have never 
been to a cyber security class, as opposed to 45 per cent of students globally.When asked 
if they ever spoke to someone in the cyber security profession, only 20 per cent of all 
students said yes, while in the Arab region 53 per cent got to talk to a cyber security 
expert."In 2013, the Ministry of Education introduced cyber security curricula for grades 

one to 12," said Eman Al Awadhi, manager of security compliance operations at du.Yet, according to the Arab Gulf States 
Institute in Washington, the UAE's environment for cyber threats is high, largely due to the majority of its society being 
connected to the Internet - 85 per cent of UAE residents are online - as well as the UAE now being the global leader in smart 
phone penetration.In 2014, the UAE saw a 400 per cent rise in targeted attacks, reaching nearly five per cent of the global total, 
up from less than one per cent in 2013, while Dubai Police received a record number of 1,549 reported cases of cyber 
attack.Although the government is facilitating studies of cyber security, the Raytheon survey, found that there is much interest 
in the subject. "We found that in UAE over 40 per cent of respondents were less interested in cyber security this year than they 
were last year," said Daly.Dr. Ernesto Damiani, chair of Information Security Group at Khalifa University of Science, 
Technology and Research, said changing the way cyber security is taught may be the answer. "The companies should be there 
from the start, on campus, to provide students the right capabilities and mentality." 

silvia@khaleejtimes.com  

Silvia Radan 
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I'm a senior journalist with 22 years experience in all forms of mass media. Originally from Romania, I lived and work in 
Bosnia, Uzbekistan, England and, for the past 10 years, in UAE. I specialize in art, culture, traditions, heritage, but also 
environment and the hospitality industry. I'm passionate about jazz and world music, cinema, mythology and offroading - I'm a 
marshal with one of UAE's offroading clubs! 
http://khaleejtimes.com/nation/abu-dhabi/cyber-attacks-cost-gulf-states-a-whopping-1-billion-annually 
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 لتعزيز القدرات اإلماراتية في األمن اإللكتروني 

 متخصص 100بمشاركة « منتدى اإلمارات لألمن»انطالق 

  
لحكومي والخاص وألكاديمي في "منتدى إلارات لألمن"، برعاية من شركة "ريثيون" وبتنظيم من "معهد دول متخصص من القطاع ا 100اجتمع أمس أكثر من 

هتمام ونجاح كبيرين في فندق قصر إلمارات بأبوظبي.   الخليج العربية في واشنطن" وسط ا
وهي العمل على سد فجوة ركز المنتدىخالل عدد من المحاضرات وورش عمل والجلسات التفاعلية على قضية محورية  على المستوى الدولي وألمن الوطني 

ه هب السيبرانية، حيث قامت شركة ريثيون الرائدة في حلول التكنولوجيا العالمية وألمن االلكتروني برعاية الفعالية كجزء من جهود ا الدولية للمساعدة في الموا
جهة التحديات الخاص هارات للمتخصصين لموا ة بهذا المجال الحيوي والمتغير. وقد قام معهد دول الخليج العربية في واشنطن بتنظيم واستضافة تطويرو تنمية الم

 المجال. المنتدى لتسليط الضوء على الحالة الرانة لألمن السيبراني "اإللكتروني" في دولة إلمارات والحاجة الى تطوير قوة عمل موهوبة لتعزيز
الق مثاليةألسبوع وقال السيد ديفيد ويفزجراس، رئيس ح لول وخدمات ألمن السيبراني في شركة ريثيون أن النجاح الذي حققه منتدى اإلارات لألمن يمثل نقطة ان

ها ريثيون في دولة إلمارات.  النشاطات التعليمية التوعوية السيبرانية التي تقيم
هذا المنتدى جمع نخبة متنوعة من األشخاص الموهوبين ل اجهة وأضاف ويفزجراس،  لتركيز على مختلف جوانب وقضايا األمن السيبراني وتطوير الخبرات لمو

همية البالغة وألساسية. هذا المجال ذات أل  التحديات العالمية في 
هبة، رئيسة "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" على نجاح المنتدى، فقالت لقد استطعنا تغطية  ها، علقت سعادة السفيرة مارسيل و عدد كبير من الموضوعات بدور

هنا إلى أن إجراءات األمن السيبراني الدقيقة والمدروسة بعناية تشكل جزءاً أساسياً من األمن القومي في همة خالل يوم واحد. وأشير  القرن الحادي والعشرين. وقد  الم
هذه الجهود بالتعاون مع ريثيون وشركائهم.اتخذنا عدداً من الخطوات البناءة اليوم، ونتطلع في "معهد دول الخليج العربية في واشن   طن" إلى مواصلة 

ستوبولوس، ألستاذ المساعد ومن أبرز فعاليات المنتدى جلسة عمل جماعية بعنوان "تطوير قوة عمل سيبرانية للقرن الحادي والعشرين" التي أدراتها الدكتورة ليديا كو
ها  من الدولي والمدني بجامعة خليفة، وضمت الجلسة متحديين من القطاع الحكومي والخاص وألكاديمي، تناولوا سبل تمكين إلمارات من توظيففي معهد أل موارد

ها بالشكل ألمثل لتطوير كفاءات قوية من المتخصصين السيبرانيين على المدى الطويل.   وشراكات
مة مفصلة للمنتدى حول حالة ألمن السيبراني. وتطرق إنجليس، الخبير المرموق الذي كما ألقى جون إنجليس، نائب المدير ال سابق لوكالة ألمن القومي ألمريكية، كل

هذه المخاطر. 30تزيد خبرته على    عاماً في مجال األمن اإللكتروني والتقني، إلى منظومة المخاطر السيبرانية الحالية وأحدث اإلجراءات الناشئة لدرء 
وير القدرات الخاصة ضمنت الجلسة الختامية استناجات وخطة عمل استناداً للخبرات والتوصيات من قبل المتخصصين المحليين والدوليين المشاركة في المنتدى لتطوت

ها.  األمن السيبراني في إلمارات العربية المتحدة عن طريق عدد م االجراءات العملية الواجب اتخاذ
انب ستوفر ديفيس، رئيس شركة ريثيون في اإلمارات العربية المتحدة أن شراكة ريثيون الطويلة مع دولة اإلمارات تغطي نطاقاً واسعاً من الجوكما أضاف السيد كري

ها ضمن الرؤية  هداف ها المعمقة في في مجال ألمن السيبراني لدعم إلمارات لتحقيق أ  . 2030ألمنية وأن الشركة تعمل على توظيف خبرت
همية المتزايدة لألمن السيبراني، ستقوم شركة ريثيون باطالق مبادرة "األكاديمية السيبرانية" الدولية عن طواست ريق تنظيم ورشة عمل في مراراً في التركيز على األ

ألمن السيبراني" ولمدة  -جامعة خليفة  ن مع خبراء من برنامج مركز البنية التحتية فبراير بالتعاو 25-22أيام في الفترة  4أبوظبي، مباشرة بعد "منتدى إلمارات 
الذي تم تصنيفة كأفضل برنامج لتعليم  Center for Infrastructure Assurance and Securityسان أنتونيو ألمريكية  -للحماية وألمن في جامعة تكساس 
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اليات المتحدة األمريكية. كما سيعقب ورش العمل التعليمية  هم ألمن السيبراني في ال هارات في جامعة خليفة تمرين ومنافسة ختامية للطالب المشاركي الختبار م
 الجديدة.
- http://www.alwatannewspaper.ae/news.php?n_id=63033#sthash.AdIGrULB.dpuf   
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  متخصص من القطاع الحكومي والخاص واألكاديمي في 100إجتمع اليوم أكثر من 

ألمن"، برعاية من شركة ريثيون وبتنظيم من "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" وسط اهتمام ونجاح كبيرين "منتدى  اإلمارات 

  .2016شباط/فبراير  21في فندق قصر اإلمارات بأبوظبي يوم 

المستوى الدولي واألمن وقد ركز المنتدى من خالل عدداً من المحاضرات وورش عمل والجلسات التفاعلية على قضية محورية على 

اهب السيبرانية، حيث قامت شركة ريثيون الرائدة في حلول التكنولوجيا العالمية  Raytheonالوطني وهي العمل على سد فجوة المو

هارات للمتخصصين لمواجهة التحديات ها الدولية للمساعدة في تطويرو تنمية الم  واألمن االلكتروني برعاية الفعالية كجزءاً من جهود
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الخاصة بهذا المجال الحيوي والمتغير. وقد قام معهد دول الخليج العربية في واشنطن بتنظيم وإستضافة المنتدى لتسليط الضوء على 

ألمن السيبراني "اإللكتروني" في دولة اإلمارات والحاجة الى تطوير قوة عمل موهوبة لتعزيز المجال.  الحالة الراهنة 

السيد ديفيد ويفزجراس، رئيس حلول وخدمات األمن السيبراني في شركة ريثيون: النجاح الذي حققه منتدى وتعليقاً على المناسبة، قال 

ألمن  مها ريثيون في دولة اإلمارات. اإلمارات   يمثل نقطة إنطالق مثالية ألسبوع النشاطات التعليمية التوعوية السيبرانية التي تقي

موهوبين للتركيز على مختلف جوانب وقضايا األمن السيبراني وتطوير  وأضاف ويفزجراس: جمع المنتدى نخبة متنوعة من األشخاص ال

 الخبرات لمواجهة التحديات العالمية في هذا المجال ذات األهمية البالغة واألساسية.

رها، علقت سعادة السفيرة مارسيل وهبة، رئيسة "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" على نجاح المنتدى: " غطية لقد استطعنا تبدو

هنا إلى أن إجراءات األمن السيبراني الدقيقة والمدروسة بعناية تشكل جزءاً  عدد كبير من الموضوعات المهمة خالل يوم واحد. وأشير 

بية يج العرمعهد دول الخل’أساسياً من األمن القومي في القرن الحادي والعشرين. وقد اتخذنا عدداً من الخطوات البناءة اليوم، ونتطلع في 

ة هذه الجهود بالتعاون مع ريثيون وشركائهم".‘ في واشنطن   إلى مواصل

ومن أبرز فعاليات المنتدى جلسة عمل جماعية بعنوان "تطوير قوة عمل سيبرانية للقرن الحادي والعشرين" التي أدراتها الدكتورة ليديا 

جامعة خليفة. وضمت الجلسة متحدثين من القطاع الحكومي والخاص كوستوبولوس، األستاذ المساعد في معهد األمن الدولي والمدني ب

ردها وشراكاتها بالشكل األمثل لتطوير كفاءات قوية من المتخصصين السيبرانيين  واألكاديمي، تناولوا سبل تمكين اإلمارات من توظيف موا

  على المدى الطويل. 

للمنتدى حول حالة األمن السيبراني. وتطرق  لقومي األمريكية، كلمة مفصلة كما ألقى جون إنجليس، نائب المدير السابق لوكالة األمن ا

عاماً في مجال األمن اإللكتروني والتقني، إلى منظومة المخاطر السيبرانية الحالية  30إنجليس، الخبير المرموق الذي تزيد خبرته على 

  وأحدث اإلجراءات الناشئة لدرء هذه المخاطر.

الختامية استناجات وخطة عمل استناداً للخبرات والتوصيات من قبل المتخصصين المحليين والدوليين المشاركة في وتضمنت الجلسة 

ها.  المنتدى لتطوير القدرات الخاصة باألمن السيبراني في اإلمارات العربية المتحدة عن طريق عدداً من االجراءات العملية الواجب اتخاذ

س رئيس شركة ريثيون في اإلمارات العربية المتحدة أن شراكة ريثيون الطويلة مع دولة اإلمارات تغطي كما أضاف السيد كريستوفر ديفي

نطاقاً واسعاً من الجوانب األمنية وأن الشركة تعمل على توظيف خبرتها المعمقة في في مجال األمن السيبراني لدعم اإلمارات لتحقيق 

 .2030أهدافها ضمن الرؤية 



 

 

ألمن السيبراني، ستقوم شركة ريثيون باطالق مبادرة "األكاديمية السيبرانية" الدولية عن واستمراراً في ال تركيز على األهمية المتزايدة 

ألمن السيبراني" ولمدة  –طريق تنظيم ورشة عمل في جامعة خليفة   25-22أيام في الفترة  4أبوظبي، مباشرة بعد "منتدى اإلمارات 

 Center forسان أنتونيو األمريكية  –ن برنامج مركز البنية التحتية للحماية واألمن في جامعة تكساس فبراير بالتعاون مع خبراء م

Infrastructure Assurance and Security  الذي تم تصنيفة كأفضل برنامج لتعليم األمن السيبراني في الواليات المتحدة

مهاراتهم الجديدة.األمريكية. كما سيعقب ورش العمل التعليمية في جامعة خلي الب المشاركين إلختبار   فة تمرين ومنافسة ختامية لل

  

 
 



 

 

 

 

UAE Security Forum focuses on cyber security talent 
gap 
 

 
ABU DHABI: More than 100 leaders from across government, academia and the private sector gathered for 
the Raytheon-sponsored UAE Security Forum today at the Emirates Palace. The forum brought focus to a 
key topic of global and national security: bridging the cyber security talent gap. 
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Raytheon (NYSE: RTN), a global technology and cyber security expert, sponsored the forum as part of its 
global efforts to help develop professionals to meet the challenges of this dynamic domain. The event was 
organized and hosted by the Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW) to help focus on the current 
state of cyber security in the Emirates and the need to broaden the cyber workforce. 

“The success of the UAE Security Forum provides the perfect launching point for Raytheon’s week of cyber 
educational engagement in the Emirates,” said Dave Wajsgras, president of Raytheon Intelligence, 
Information and Services. “This diverse and talented group of people came together to focus on cyber 
security and the development of expertise to meet the global security challenges in this crucial domain.” 

Former U.S. Ambassador to the United Arab Emirates Marcelle M. Wahba, president of AGSIW, said the 
forum allowed for “an incredible amount of important subject matter to be discussed in just one day…Serious 
cyber security measures are vital to national and global security in the 21stCentury. We have taken some very 
productive steps today through the UAE Security Forum, and the Institute looks forward to continuing this 
work with Raytheon and its partners.” 

One of the forum’s highlights was the session called “Creating a 21st Century Cyber Workforce.”Moderated 
by Dr. Lydia Kostopoulos, assistant professor at Khalifa University’s Institute of International and Civil Society, 
the session drew on a diverse panel of participants. Experts from government, the private sector and 
academia explored how the UAE can leverage its resources and partnerships and build a sustainable talent 
pool of cyber security specialists. 

Forum attendees also heard from John C. Inglis, former deputy director of the U.S. National Security Agency, 
as he delivered an insightful keynote speech. As a leading expert with more than three decades of experience 
in the technical and cyber security fields, Inglis helped forum attendees better understand the current cyber 
threat matrix and emerging measures to counter them. 

The security forum’s final session drew on the assembled expertise of attendees to develop an action plan for 
development of cyber security professionals in the UAE. 

“Raytheon’s longstanding partnership with the UAE covers a wide range of security issues, said Chris Davis, 
Raytheon’s business executive in the UAE. “The intent is to use our deep expertise in cyber security to help 
the Emirates meet its Vision 2030 objectives.” 

Raytheon will launch its global Cyber Academy initiative with a four-day workshop at Khalifa University, 
beginning Feb. 22. The workshop will give students instruction from cyber experts from the University of 
Texas – San Antonio’s Center for Infrastructure Assurance and Security. The CIAS was recently named the 
top cyber education program in the United States. The workshop will end with a cyber competition, in which 
the students will test their new skills. PR 

 


