
ثاحبألل كراش ةيعمج
ةيحصلا
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ثاحبألل كراش ةيعمج
ةيحصلا

1283 مقرب ةيعامتجإلا ةمدخلاو لمعلا ةرازو يف ةلجسم

ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم فارشإ تحتو



...ةلاسرلاو ةيؤرلا

انتيؤر
 دعاوق ءانبوةيملعلا ثاحبألا ذيفنت ربع ةمولعملا ةعانص يف ًايلحمو ًايميلقإ ةدئارلا ةيحبر ريغلا ةمظنملا نوكن نأ“

"ةيثحبلا تانايبلا

 انتلاسر
"نطولا لجأل ةمولعملا ةعانص يف ناقتإلا"

 انميق
 عادبالا ، ءاطعلا ، ةيلوؤسملا ،ةيفافشلا ،ناقتإلا



انفادهأ

ةيحصلا ثاحبألا يف ةكراشملا ةيمهأب عمتجملا ةيعوت

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

 ماعلا عاطقلل)think-tanks( ريكفتلا تاعمجمو ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت
 صاخلاو

يملعلا ثحبلا لاجم يف ةينطولا ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



كراش ةيعمجل يرادإلا لكيهلا

ةرادإلا سلجم

 ةيمومعلا ةيعمجلا

ةيذيفنتلا ةرادإلا



ةمدقم

 اهتيرارمتسا ىلع ةظفاحملل دوهجلاو ةيركفلا تاردقلا لالغتساو ريخست أدبم ىلع ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج تسسأ

.اهفادهأ قيقحتو

 ةيلاملا دراوملا ضعبل ةجاحب ةيعمجلا لازت الف كلذ عمو ةيلاملا دراوملا ىلع ريبك لكشب دمتعت ال ةيعمجلاف كلذ ىلع ءانبو

 فيلاكتل لقأةجاحب نوكت امكو)تارقملا راجيإ,تامدخلاو موسرلا,نيفظوملا بتاور:لاثم( ةيليغشتلا اهفيلاكت يطغت يتلا

 يملعلا ثحبلاب ةيعوتلاو ةيبيردتلا جماربلا:لاثم( عمتجملل يناجم لكشب مدقت يتلا ةيعامتجالا اهتطشنأ ذيفنتل ةيلام

.)ةيثحبلا عيراشملاو

 براجت ىلع ءانبو.اهيبوسنمو اهئاضعأو ةيعمجلا يسسؤمل ةيعوطتلا دوهجلاو ةيركفلا تاردقلا لالغتسا ةميق ىلإ ةدوعو

 فيلاكتلا يطغت ةيلام دراومل دوهجلاو ةيركفلا تاردقلا هذه ليوحتو نإف اهلبق امو سيسأتلا لحارم يف ةيعمجلا

.عمتجملا يف اهرثأ ةمادتساو ةيعمجلا فادهأ قيقحت يف مهاسيس ةطشنألاو ةيليغشتلا

.البقتسم ةيحبر ريغلا تاسسؤملا ليغشت يف هب ىذتحي لاثم ركتبملا جذومنلا اذه حبصي دقو



 ةيلاملا ةمادتسالا جذومن:الوأ



لخدلا رداصم فصو:ايناث

.ةيونسلا اهتفلكتو تايوضع نم ةرادإلا سلجم هرقي ام بسح:تايوضعلا موسر•
 ةمدخل مدقمك صاخلا عاطقلل ةيعمجلا تامدخ قيوستو ةيموكحلا تاسفانملا ىلع ميدقتلا ربع:ةيثحبلا عيراشملا ذيفنت•

ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت

 ليلحتو ةرادإو عمج يف ةيعمجلا تامدخ قيوستو ةيموكحلا تاسفانملا ىلع ميدقتلا ربع:تانايبلا عمج عيراشم ذيفنت•
.صاخلا عاطقلل تانايبلا

 ةياعرلا ةميق ديدحتو ةرادإلا سلجم نم اهدامتعا دعب ايونس تايعارلل ةحورطملا عيراشملاو ةطشنألا حرط ربع:تاياعرلا•
.يونس لكشب اهثيدحتو ةيليغشتلا

 ةيثحبلا تاراشتسالا لاجم يف ةيعمجلا تامدخ قيوستو ةيموكحلا تاسفانملا ىلع ميدقتلا ربع:ةيثحبلا تاراشتسالا ميدقت•

.صاخلا عاطقلل
 لخد ردصمك اهمادختسال ةيعمجلل حنمت يتلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح وأ عارتخالا ةءارب لمشتو:ةيركفلا لامعألا ريجأتو عيب•

.اهكلام نم



لخدلا رداصم فصو:ايناث

 اهب مدقتت ةددحم جماربو عيراشم ذيفنت معد وأ يليغشت معدك ةيموكحلا تاهجلا اهمدقت يتلا:ةيموكحلا تاناعإلا•
.معدلا بلطل ةيعمجلا

 مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم جمارب لثم ةكلمملا لخاد ةحاتملا حنملا جمارب ىلع ةيملع تاحرتقم ميدقت:ةيثحبلا حنملا•

.ةصاخلا وأ ةماعلا حنملا نم اهريغ وأ ميلعتلا ةرازو وأ ةينقتلاو
 مادختسا موسر وأ.ةزهجأ وأ تادعم وأ تاعاق وأ ينابم نم ةيعمجلا تاكلتمم ريجأت ربع:تامدخلا موسر وأ تاكلتمملا ريجأت•

 اهكلمت يتلاةقباسلا ةيثحبلا عيراشملا تانايب نم ةيوناثلا ريراقتلا دادعإ وأ تانايبلا جارختسا موسر لثم ةيعمجلا تامدخ

.ةيعمجلا

STC تالاصتالا ةمدخ يدوزم نمSMS تامدخ يف كارتشالا ربع كلذو:ةيكنبلا تاباسحلل ةماعلا تاعربتلا• and Mobile

 ةيعامتجالاةيلوؤسملا معدت يتلا تاهجلا كونبلا لثم ةصاخلاو ةيموكحلا تاعربتلا كلذك.ًايرهش عربتلا ةمدخ رفوت يتلاو
.ًايونس ةيعمجلا معدل



لخدلا رداصمل ةفلكتلا رعس باسح:اثلاث

 فيلاكتلا بستحت امك.ةيعمجلا يف نيلجسملا نيراشتسملا وأ نيثحابلا اهمدقي يتلا تامدخلا ىلع ءانب ةفلكتلا بستحت•
.ةيجراخ تامدخ وأ تادعم نم اهريفوتل ةيعمجلا جاتحت يتلا ةيجراخلا

 ماظن بسح عورشملا ذيفنت لحارم يف نيصتخملا نم مهريغو نيراشتسملاو نيثحابلا اهمدقي يتلا تامدخلا ةفلكت بستحت•

 تاعاسلا ددع بسح لباقم ىلع لوصحلا نيب درفلا ريخيو.عوطتلا تاعاس ةميقو تاعاسلا ماظنب لمعلا ةميق باستحا ليلدو

.ةديقم ريغلا ةينازيملا نم ءزج حبصتل ةيعمجلل اهتميقب عربتلاب وأ ةدمتعملا

 سلجم نم ةدمتعملا تايرتشملاو ةيلاملا حئاولل عيراشملا ذيفنتل ةيعمجلا اهجاتحت يتلا ةيجراخلا تامدخلا ريعست عضخي•
 وأ ةضفخم ةصاخ راعسأ ىلع لوصحلل ةيجراخلا تاهجلا عم ةيعامتجا ةيلوؤسم تاكارش داجيإ ىلع عيجشتلا عم ةرادإلا

.اهمدقت عباتيو تايقافتالا هذه ةرادإلا سلجم رقيو.نكمأ نإ ةينيع تايعارك ةيناجم تامدخ



قافنإلا هجوأ فصو:اعبار
يليغشتلا قافنإلا•

.اهتمادتساو ةيعمجلا ةيرارمتسا نمضت ةيليغشت فيراصم يأ لمشيو

:لمشتو
qنيفظوملا قوقحو بتاورلا

qتآفاكملا 
qةماعلا تامدخلا تاراجيإلا

qتابسانملاو ةفايضلا

qةيبتكملا تاودألاو تازيهجتلا
qةزهجألاو ثاثألا

qةينورتكلإلا تامدخلاو تامولعملا ةينقت
qةيعمجلا اهيلع دقاعتت يتلا عيراشملا ذيفنتل ةيجراخلا تامدخلا لثم ىرخأ ةيليغشت تامدخ يأ



تايحالصلا:اسماخ

لخدلا رداصم•
 يف اهضارعتسا عم ةيذيفنتلا ةرادإلل صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ءالمعلل ةيلاملاو ةينفلا ضورعلا ميدقت ةيحالص حنمت-1

.دجو نإ اهيلع تاظحالملا ذخأو يلاتلا ةرادإلا سلجم

 دقعلاةميقو عيقوتلا خيرات كلذ لمشيو نيلمتحملا ءالمعلا نم ضورعلا دحأ لوبق لاح يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ رطخي-2
.دجو نإ مهتاظحالم ذخأ عم عورشملا ءاهتناو ءدب خيراتو

 مت يتلا تاوطخلاو تأدب يتلا عيراشملل ذيفنتلا يف ريخأت وأ لكاشم يأ ثودح لاح يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ رطخي-3
.رمألا مزل نإ عورشملا ةشقانمل ئراط عامتجا بلط سلجملا ءاضعأل قحيو عضولا حيحصتل اهذاختا

.اهعيقوت لبقاهدامتعإلل سلجملا ىلع ةيناجم وأ ةضفخم تامدخ ميدقت يوحت يتلا ةيراجتلا تايقافتالا عيمج ضرعت-4

 اهمادختسا ططخ عضو يف ةيذيفنتلا ةرادإلا ضوفتو اهلوبق لبق اهدامتعال ةرادإلا سلجم ىلع ةيركفلا تاءاطعلا ضرعت-5
.عربتملا طورش بسح اهقيوستو



تايحالصلا:اسماخ

لخدلا رداصم•
.اهلوبقل ةرادإلا سلجم ىلع تايعارلا تابلط ضرعت-6

 ةهجلا طورش بسح فرصلا ةطخو اهنم فرصلا ءدب لبقو اهيلع لوصحلا دعب ةرادإلا سلجم ىلع ةيثحبلا حنملا ضرعت-7

.ةحناملا
.اهدامتعال ةرادإلا سلجم ىلع تامدخلاو تاكلتمملا ريجأت لباقم موسرلا تاحرتقم ضرعت-8

.كلذ لايح تايئرملاو تاظحالملا ذخاو ةرادإلا سلجمل يونس عبر لكشب لخدلا ريراقت ضرعتست-9



تايحالصلا:اسماخ

قافنإلا هجوأ•
 ةيجيتارتسإلا ططخلا بسحو.ةرادإلا سلجم نم ةرقملا ىرخألا حئاوللاو تايرتشملاو ةيلاملا حئاولل قافنإلا هجوأ عضخت-1

.ةدمتعملا ةيثحبلاو ةيبيردتلاو ةيوعوتلا اهتطشنأو ةيعمجلل

 ريدملل يدوعس لاير5000 زواجتت فيلاكت بلطتت ال يتلا ةيبيردتلاو ةيوعوتلاو ةيثحبلا عيراشملا ذيفنتو دامتعا ةيحالص حنمت-2
.ةرادإلا سلجم نم اهدامتعا كلذ زواجتت يتلا ةطشنألاو عيراشملا دامتعا بلطتيو.يذيفنتلا



ليدعتلا:اسداس

.ةيموكحلا ةيميظنتلا تاهجلا نم وأ ةيعمجلا لخاد نم ةيميظنتلا وأ ةيليغشتلا تادجتسملاو ةجاحلا بسح ةحئاللا هذه لدعت

.ةرادإلا سلجم لبق نم تاليدعتلا دامتعا متيو.ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ وأ يذيفنتلا ريدملا لبق نم اهليدعت حرتقم عفر ربع


