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 ، 2023على هامش القمة العالمية للحكومات 
 ة المستقبلية يسياسات الصحالتقارير تتناول الفجوة في المهارات السيبرانية و ديلويت تنشر 

 

بمناسبة انعقاد القمة العالمية للحكومات، نشرت  :  2023فبراير    13  -دبي، اإلمارات العربية المتحدة  
للقّمة،    ديلويت الرسمي  المعرفي  شريك  الفجو بصفتها  ”ردم  بعنوان  المهارات    ةتقريرين  مجال  في 

من خالل مبادرة الصحة   السيبرانية“ و”الفرد للجميع والجميع للصحة: مستقبل صناعة السياسات الصحية
 “.  في جميع السياسات

 
بهذه المناسبة، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق األوسط: ”تمثل هذه القمة فرصة لنا 

ء مع صّناع السياسات حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع العام في لمشاركة المعرفة وتبادل اآلرا
السيبراني    المجال  فيالمهارات    ةال سيما وأن فجو   ،العالم وفي منطقة الشرق األوسط على وجه التحديد

المسائل إلحاحًا التي تواجه الحكومات في الوقت الحاضر.    ن إثنين من أكثرتشكال  الصحية السياساتو 
الدول الممثلة في القمة على معالجة  صانعي القرار في لذلك، نأمل أن يساهم هذان التقريران في مساعدة 

 هذه المسائل.“ 
 
ردم الفجوات في المهارات السيبرانية“ يسلط الضوء على مسألة  تجدر اإلشارة إلى أن تقرير ديلويت األول ”و 

حساسة تتمثل في عجز الحكومات عن مواكبة التطورات السريعة في المجال السيبراني والرقمي نتيجة  
لنقص الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال، األمر الذي يجعل هذه الحكومات غير قادرة على حماية  

. لذلك، يوصي التقرير باتباع ة التي تواجهها في هذا المجالالمعقدن مختلف التهديدات  مصالحها بفعالية م
 مجموعة من المقاربات لمعالجة هذه التحديات.

 
”الفرد للجميع والجميع للصحة: مستقبل صناعة السياسات الصحية من خالل الثاني    ديلويت  في تقريرو 

تتناول ديلوي  السياسات“  السياسات‘، وهو مبادرة مبادرة الصحة في جميع    ت مفهوم ’الصحة في جميع 
تعاونية بين مختلف القطاعات في مجال صناعة السياسات الصحية، وتهدف إلى تأكيد العناية بصحة  
جميع السكان وتحقيق المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية. يعطي التقرير لمحة عامة عن 

ويستعرض جوانب التعقيد في مجال الصحة، والتحديات الرئيسية التي تظام التعاون هذا،    مختلف نماذج
 المتطلبات التي يجب توفيرها لضمان النجاح في تطبيقها. ، باإلضافة إلىها القطاعواجهي 
 

 Government Summit website World كال التقريرين على الموقع الرسمي للقمة: وسيتم نشر

 

للحكومات  كما   العالمية  القمة  أعمال  جدول  ”  2023يتضمن  بعنوان  نقاش  القدرات  جلسة  ذو  اإلنسان 
 األنسنة“ يتحدث فيها كوستي بيريكوس، مسؤول الذكاء االصطناعي والبيانات في ديلويت   بمواجهةالخارقة  
، الذي أوضح أهمية هذه الجلسة بقوله: ”مع اتجاه عالمنا أكثر فأكثر نحو العالم االفتراضي، ومع  عالمياً 

mailto:bbarakat@deloitte.com
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الذكاء االصطناعي التقنيات مثل  لبعض  المتزايد  ا  استخدامنا  يشبه  الذي  للمحتوى  الذي  المنتج  لمحتوى 
نطور  التقنيات حتى  التقدم في هذه  نبادر إلى االستفادة من  المهم جدًا أن  ينتجه اإلنسان، يصبح من 

 أنفسنا، وننتقل باإلنسانية وبهذه التقنيات أيضًا إلى المستوى التالي.“
 

 -  انته   -

 
 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر
اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر
ق األوسط ويمتد وجودها منذ د إم إي هي   ي منطقة الشر

ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 
كات الرائدة ف  واحدة من الشر

ي المنطقة من خالل  ١٩۲٦سنة 
ي   26ف 

 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 
ً
ي منطقة   ٥,٠٠٠بلدا

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود شر شر
ص مكّرس من  ق األوسط وقيى ي البلد الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا خالل الشر

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كات والكيانات مسؤولة  إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاق كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر د كل شر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير
 عن ديلويت 

كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي   م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من الشر
َ
ُيستخد

كات المرخص لها بشخصية قانونية مجموعة عالمي ة وكل من الشر كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع األخير ة من شر
كة أو   كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر مستقلة خاصة بها. وال تستطيع الشر

ها. ال تقدم ديلويت توش    كيان بشكل مستقل مع العمالء كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير الخاصير  بها، وتكون هذه الشر
  : ي عىل العنوان التاىلي

ون  توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء. ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

كة عال  ي مجال التدقيق والمراجعة، واإلستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات  تعتيى ديلويت شر
مية رائدة ف 

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،   ٥٠٠الض  شر
كات األعض ابطة من شر ي أكير من بفضل شبكة عالمية مير

ي   ١٥٠اء المرخص لها ف  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   .  www.deloitte.comوأثرهم اإليجانى

ي وقت إرسالها 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 للصحافة.  المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


