
 ئراوطلل ةباجتسالا ق7رفل ةماعلا ةيعم-3ل سما/,ا لي-,ا نمأ لمع ةعومجم

 نامضل ةديدج لمع ةيجيتاNOسإ نع نلعL يمالسإلا نواعتلا ةمظنم CD ةيBوساA,ا

 سما/,ا لي-,ا نمأ

 
 رطاRIا ةرادPو مييقتل ةينقتلا تاILK-ا GHIJKو دوC.-ا قيس?تل ةمظنملا :9 5678ئرلا عجرملا  ديد.-ا لمعلا راطإ لثمي

 8`قرلا لوحتلا عراسG  لظ :9 سماI-ا لي.-ا تاXبش رشT قيعS8 Gلا
 

 ةباجتسالا قiرف ةماعلا ةيعم.gل سماI-ا لي.-ا نمأ لمع ةعومجم تنلعأ :2022 رياني xx ،ةدحتملا ةي+رعلا تارامإلا

 مييقتل ا�� لمعلا مت5س S8لا ةديد.-ا ا��يجيتا�Kسإ لامكتسا نع )OIC-CERT( يمالسإلا نواعتلا ةمظنم :9 ةيpوساo-ا ئراوطلل

ازاجنإ لثمي ام ،ھتاXبش رشT قيعS8 Gلا تايدحتلا نم دgoل JKياعم رiوطتو سماI-ا لي.-ا نمأ ھجاوت S8لا رطاRIا ةرادPو
ً

ادiرف 
ً

 

 ةطخ نمضتتو .ةردابملا قالطإ ذنم رCشأ ةينامث زواجتت مل ة�Jجو ة�Kف لظ :9 ةيpوساo-ا ئراوطلل ةباجتسالا قiرفل ھعون نم

اضيأ لمعلا
ً

 نامض ةي.�نمو ،ةكبشلا رشT نامأل ةيساسألا ةينفلا تافصاوملاو ،سماI-ا لي.gل ةينمألا رطاRIا ةدعاق ،

 .ةينو�Kكلإلا تاقا�Kخالاو تام.�لا رطاRI لماشلا دصرلا

 

 ءاضعأ عيمج ھتاطاشT نم ديفتس�و ،يTاLKيسلا نمألا تاردق رiوطتو تامولعملا ةكراشمل ةفافشو ةحوتفم ةصنم قiرفلا مدقiو

 يTاLKيسلا نمألا" ةسسؤمل ةك�Kشملا ةدايقلا تحت ةعوم.Rا لمعGو .ةمظنملل ةع�ات ةسسؤم LKتع� ذإ ،5678ئر لXش� ةمظنملا

 .ةدحتملا ةيpرعلا تارامإلا :9 يواو  ةكرش عم نواعتلاpو ،ةيpوساo-ا ئراوطلل ةباجتسالا قرفل ةمئادلا ةماعلا ةنامألاو ،"اي�Jلام

 

 لالخ" :يمالسإلا نواعتلا ةمظنمل ةيpوساo-ا ئراوطلل ةباجتسالا قiرف س5ئر :¤لاصلا :£ع ردب سدنCملا لاق ،قايسلا اذ  :9و

 رطاخملل يدصتلل ةديحو ةليسو¨ قيثولا نواعتلا ةيم أ تزرب ،تاصنملا فلتخم LKعو تاءاقللاو تابسانملا نم ديدعلا

 ةمظنم :9 ةيpوساo-ا ئراوطلل ةباجتسالا قiرفل سماI-ا لي.-ا نمأ لمع ةعومجم دكؤتو .ةدعاصتملا ةيناLKيسلا تايدحتلاو

انمازت ،هذ  رظنلا ةCجو ©£ع يمالسإلا نواعتلا
ً

 رشT لايح ةينمألا فواخملل يدصتلا دوCج :9 هدCشT يذلا تفاللا مدقتلا عم 

امومع سماI-ا لي.-اتاXبش
ً

".  

 

 لي.-ا تاينقت دCشG" :اي�Jلام :9 يTاLKيسلا نمألل يذيفنتلا س5ئرلا ،با ولا دبع نب نيدلا JKمأ :اح روتكدلا لاق ،ھتCج نم

اراش°نا سماI-ا
ً

اعراس°م 
ً

 نواعتلا ةمظنم :9 ةيpوساo-ا ئراوطلل ةباجتسالا قiرف µ´ن دقو .ا�³ن²ت فارطألا عيمج نم :±دتس� 

 ةمظنم عمتجم ھنم ديفتس5ل ةديد.-ا لمعلا ةيجيتا�Kسإ نمض ةيس5ئرلا تابلطتملا دصر LKع ةزراب ةبقع يطختب يمالسإلا

 فلتخم :9 ةياغلل ةروطتم ةلحرم ©¸إ سماI-ا لي.-ا تاينقت لوصو عم ةياغلل :¸اثم تقو :9 كلذ ءاج ثيح ،يمالسإلا نواعتلا

 ."ملاعلا ءاجرأ

 



 يناربیسلا نمألا يف ةیموكحلاو ةیلودلا تاقالعلا مسق سیئرل لوأ بئان ،مشاھ نب ریماش دمحم لاق ،هرودpو
 ةمظنم يف ةیبوساحلا ئراوطلل ةباجتسالا قیرف - سماخلا لیجلا نامأ لمع ةعومجمل كراشملا سیئرلاو ایزیلام
 ئراوطلل ةباجتسالا قiرف ءاضعأل ةيداشرإلا دعاوقلا نم ةعومجم رiوطت لوح انتاعلطت تروحمت" :يمالسإلا نواعتلا

ايعس ،يمالسإلا نواعتلا ةمظنم :9 ةيpوساo-ا
ً

 لي.-ا تاينقت نمأ دد�« S8لا ةدعاصتملا رطاخملل م�ºدصت لبس ديدحتل 

 ،‘تارامإلا يواو ’ ةكرش و لمعلا ةعومجم ءاضعأ نم هانيقلت يذلا معدلا لضفب :±اسملا هذ  قيقحتب انo´ن دقو .سماI-ا

  ."ةعوم.Rا :9 كراشملا وضعلا

  

 ةمظنم :9 ةيpوساo-ا ئراوطلل ةباجتسالا قiرفل ةماعلا ةنامألا ءاضعأو نJكراشملا ءاسؤرلا نJب عامتجا ميظنت ررقملا نمو

 2022 ماعل لمعلا ةعومجم ططخ نع نالعإلا مت5س ثيح ،اي�Jلام ،روبملالاو¨ :9 لبقملا رياLKف رCش :9 يمالسإلا نواعتلا

 لي.-ا نامأ لمع راطإ Æ8بتو زiزعG لبس Åµوتل لمعلا ةطخ يGأتو .عامتجالا لالخ ا�³لع ةيئا�Ãلا تاسمللا عضو دع� ةرشابم

 ةقيثو عضختسو .لمعلا راطإ نJسحتل ةمزاللا ىرخألا ةينفلا JKياعملا عضتسو ،يمالسإلا نواعتلا ةمظنم ءاضعأ نJب سماI-ا

ارظن ةلصاوتم تاثيدحتل عامتجالا
ً

 ،ةديد.-ا اCقيبطت تا وiران5سو ،سماI-ا لي.-ا تاينقت ©£ع ةرمتسملا تان5سحتلل 

اضيأ ططخ كلان و
ً

 جيلI-ا رمتؤمو ضرعم لالخ يمالسإلا نواعتلا ةمظنمل سماI-ا لي.-ا نامأ لمع راطإل Æ8ف ضرع ميدقتل 

 نأو اميسال ،لماXتم راطإ :9 ةردابملا هذ  عضي امب ،يرا.-ا ماعلا نم سرام رCش :9 يÊدب هداقعTا عمزملا تامولعملا نمأل يÊرعلا

اضيأ ءاج لمعلا ةعومجم س5سأت نع نالعإلا
ً

  .2021 ماع ةيلاعفلا تاذ :9 

 

اpوÌoم يGأي زرRoا مدقتلا اذ  نأ الإ .8`قرلا لوحتلا نم ةديدج ةلحرمب رش²ت سماI-ا لي.-ا تاينقت نأ ©¸إ راش�
ً

 تاديد��ب 

 ءوشT ©¸إ ،لاثملا لي²س ©£ع ،ءايشألا تن�Kنإ Æ8بت يدؤيسو .عساو قاطن ©£ع ةيناLKيسلا تام.�لا دعاصت عم ةديدج رطاخمو

 ةسام ةجاح ةمث ،:¸اتلاpو .ةسوململاو ةيناLKيسلا مظنلا ةبالصو ةمالسلاو نامألا رارغ ©£ع تايدحتلا نم ةديدج ةعومجم

 امك .ةيمقرلا تاينقتلا :9 يرا.-ا روطتلاب ةقدRoا تاديد��لل يدصتلا ©£ع ةردق ÎKكأ نوXتل يTاLKيسلا نمألا JKبادت نJسحتل

اما  تاب لماشلا يTواعتلا �Ïنلا نأ
ً

ارصنع ھنو¨إ ،Ð7Ñم تقو يأ نم ÎKكأ ةياغلل 
ً

ايس5ئر 
ً

 نم ةيناLKيسلا تاديد��لا نم دgoل 

ادلب 57 مضت S8لا يمالسإلا نواعتلا ةمظنم لود :9 سماI-ا لي.-ا رش?ل ةحوتفم ةصنم لالخ
ً

اوضع 
ً

 دحت اذ و ،تاراق 4 نم 

ارظن ھتاذ دحب
ً

 .نادلبلا هذ  نJب تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ÕÏن نيابتل 

 -=>تنا-

 

 


