
تامولعملا ةمالسو  نمأل  ةينطولا  ةئيهلا  مدختسملا –  تاسايس 
/nissa.demo.ly/policies

رورملا وأ   رسلا  ةملك  ةسايس    

ةسايسلا نم  فدهلا 
ةيوهلل تابثإك  مدختست  يهف  .تامولعملا  نمأ  لاجم  يف  ًامهم  ًارصنع  رسلا  ةملك  وأ  رورملا  ةملك  ربتعت 

.تاكبشلاو ةمظنألاو  تانايبلا  ةيامحلو  مهتيصوصخ ، ظفحو  نيمدختسملا  ةيامحل  كلذو  لوصولا  ىلع  ةقفاوملل 
ينورتكلإلا ديربلا  لثم  تاقيبطتلاو  ليغشتلا  ةمظنأ  يمدختسم  ةقداصمل  اهمادختسا  متي  لاثملا  ليبس  ىلع 

ىلإ ةجاحلا  هذه  لظ  يفو  .ىرخألا  ةنزخملا  تامولعملاو  تافلملا  ةيامحل  اًضيأ  مدختست  امك  دعب ، نع  لوصولاو 
نكمي ثيحب ال  يلاع ، ريفشت  تاذ  ةيوق  رس  تاملك  بيكرت  كلذ  ىضتقا  ةيلاع  ةيمهأ  تاذ  رومأل  رورملا  تاملك 

.اهجاتنتسا وأ  اهعقوت  دحأل 

ةسايسلا نم  ضرغلا 
عم ةمدخلل  ىوتسم  لضفأ  ميدقتل  رورملا  / رسلا ةملك  تاءارجإو  تاسايس  ديدحت  وه  ةسايسلا  هذه  نم  ضرغلا 

.نيمدختسملل ةيصوصخلاو  ةيامحلا  تاجرد  ىلعأ 

ةسايسلا قيبطت  قاطن 
ةمدختسملا رورملا  تاملك  عيمج  ىلع  قبطتو   ( لمعلا ةهج  يف ( نيفظوملا  عيمج  ىلع  ةسايسلا  هذه  يرست 

نم اًءزج  دعت  يتلا  تاقيبطتلا  عيمج  يفو  ةمظنألاو  اهب  ةطبترملا  تامدخلاو  اهتاقحلمو  ةزهجألا  ةفاك  ىلع 
.ةكولمملا  ( لمعلا ةهج  تانايب ( ىلإ  لوصولا  رفوت  يتلا   ( لمعلا ةهج  ةكبش (

ةسايسلا ذيفنت  ةيلآ 
ىلع لهسي  يتلا  تاملكلا  اهبيكرت  يف  نمضتت  الأو  ةيوق  رورملا  ةملك  نوكت  نأ  بجي  ةيوق : رورم  ةملك  ضرف  . 1

: يتآلا قفو  كلذو  اهداجيإ ، نيرخألا 

ناكمإلا ردق  ميقرتلا  تامالع  وأ  زومرو  ماقرأ ، عم  ةريغصلاو ، ةريبكلا  فرحألا  نم  ةفيلوت  مادختسا  بجي 
.رورملا / رسلا ةملكل  كرايتخا  دنع 

ماقرأ وأ  داليملا  خيراتو  ءامسألاك  ةلوهسب ، اهب  نهكتلا  نكمي  يتلاو  ةجئار  رس  تاملك  مادختسا  بجي  ال 
.فتاوهلا 

ً.ازمر نع 12  رورملا  / رسلا ةملك  زومر  ددع  لقي  الأ  بجي 
.رسلا ةملك  يف  مدختسملا  مسا  لامعتسا  بجي  ال 

(. AAAA وأ  3333  ) لثم ةرركتم  فورح  وأ  ًاماقرأ  مادختسا  بجي  ال 
.هيلع فراعتم  ينعم  يطعت  ثيحب ال  اهفورح  طلخ  لضفي  ةيديلقت  ةملك  رايتخا  ةلاح  يف 

ماقرألاو فرحألا  ةبيكرت  نم  ةنوكُم  مدختسملا ، الأ  اهمهفي  ال  رورم " ةلمج   " رورملا ةملك  نوكت  نأ  لضفي 
.زومرلاو

.ةكرتشملا تاباسحلا  رورم  ةملكو  ماظنلا  ىوتسم  ىلع  رورملا  تاملك  ىلع  ةمراص  طباوض  قيبطت 
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اهفشك مدع  نمضت  ةنمآ  ةقيرطب  رورملا  ةملك  نيزخت  بجي  . 2

.ةيرس  تانايب  اهنأ  ىلع  لمعلا ) ةهج   ) يف رورملا  تاملك  عيمج  عم  لماعتلا  بجي 
رفشم صن  لكش  ىلع  رسلا  تاملك  ظفح  متي  امنإو  هتءارق ، نكمي  يداع  صنك  رورملا  تاملكب  ظفتحي  ال 

.لوخملا صخشلا  نم  همادختسا  وأ  هكف  نكمي  ال 
.يمحم ريغ  لكش  يف  رتويبمكلا  ةمظنأ  ىلع  رورملا  تاملك  نيزخت  متي  الأ  بجي 

لامعتساب نزخت  نأ  بجي  ( Root/Administrator ماظنلا لوؤسم  / ماظنلا رذج   ) ةمظنألل رورملا  تاملك 
.ةرفشم  ةقيرطب  رورملا  تاملك  ظفح  تايجمرب 

نم ةرم  لك  يف  تانايبلا  لاخدإو  حفصتملا  يف  رورملا  ةملك  ظفح  ةيصاخ  ليعفت  مدع  نامض  بجي 
.ديدج

نم ببس  يأل  صخش  يأ  عم  رورملا  ةملك  فشك  وأ  ةكراشم  مدع  بجي  رورملا : تاملك  ةيرس  ىلع  ظافحلا  . 3
.بابسألا

حيملتلا ىتح  وأ  عالطالل  ةضرع  اهلعجي  امم  ةحيرص  ةقيرطب  اهتباتك  مدعو  رورملا  ةملك  ءاشفأ  مدع  بجي 
.اهنع فشكلا  دعب  اهرييغت  بجيو  ىوصقلا  ِةرورضلا  ِةلاح  يف  الإ  اهتبيكرت ، نع 

.جولولا ةيلمع  ءانثأ  رورملا  / رسلا ةملكل  ةعابط  دنع  نيلفطتملا  صاخشألا  نم  رذحلا  دخأ  بجي 
.تنرتنألا ربع  ةليسو  يأ  لالخ  نم  وأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  رورملا  ةملك  لاسرإ  عنمي 

.رورملا ةملكل  وأ  ماظنلل  قارتخا  لامتحا  ىلع  رشؤم  يأ  رهظ  اذإ  رورملا  تاملك  رييغت  بجي 
امدنع وأ  اهقارتخا  ةلاح  يف  روفلا  ىلع  ةكرتشملا  تاباسحلل  ةمدختسملا  رورملا  تاملك  رييغت  بجي 

(. لمعلا ةهج   ) اهكلام رداغي 
.ةددعتملا  نيلوؤسملا  تاباسحل  رورملا  ةملك  سفن  مادختسا  بجي  ال 

ةهج  ) يف ةفلتخم  تاباسحل  اهسفن  رورملا  ةملك  مادختسا  مدع  ناكمإلا  ردق  نيمدختسملا  ىلع  بجي 
(. لمعلا

( لمعلا ةهج   ) لخاد ةزهجألاو  تاباسحلل  رورملا  ةملك  تاذ  لامعتسا  مدع  نيمدختسملا  ىلع  بجي 
.اهجراخ  ىرخألا  ةزهجألاو  تاباسحلاو 

ءاهتنا ةدم  ضرفو  نيمدختسملل  ةيلوألا  رورملا  تاملك  رييغت  بجي  ةتقؤملا :)  ) ىلوألا رورملا  تاملك  . 4
.اهرييغت ىلع  مدختسملا  رابجإل  اهتيحالصل 

لبقو هل  مادختسا  لوأ  يف  ةصتخملا  ةهجلا  نم  اهملتسي  يتلا  ةيلوألا  رورملا  ةملك  رييغت  مدختسملا  ىلع 
.نيرخآ نيمدختسمل  رسلا  ةملك  بيرست  مدع  نامضل  كلذو  اهتيحالص ؛ تقو  ءاهتنا 

ةفوشكم ةقرو  ىلع  اهلقن  بنجت  يغبني  ةنمآ ؛ ةقيرطب  نيمدختسملل  ةتقؤملا  رورملا  تاملك  ءاطعإ  بجي 
حضاولا . ) صنلا   ) ةيمحملا ريغ  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  وأ  ةثلاث  فارطأ  قيرط  نع  وأ  يداع ) صن  )

.ةتقؤم وأ  ةليدب  وأ  ةديدج  رورم  ةملك  ميدقت  لبق  مدختسملا  ةيوه  نم  ققحتلل  تاءارجإ  عضو 
.ةتقؤملا رورملا  تاملك  مالتساب  رارقإلا  نيمدختسملا  ىلع  بجي 

.ةقرتخملا وأ  مادختسالا  ةعئاش  رورملا  تاملك  مئاوق  يف  ةديدجلا  رورملا  تاملك  صحف  بلطتي  . 5

.ةقيقد زواجتت 15  ةينمز ال  ةدم  لالخ  ةئطاخ  تالواحم  دعب 3  ةصاخلاو  ةيلخادلا  ةمظنألل  جولولا  عنم  بجي  . 6
.تاعاس اهرثكأو 3 ةقيقد  اهلقأ 30  ةدمل  عنملا  رمتسيو 

دق هب  ةصاخلا  رورملا  ةملك  نأ  وأ  ةينمأ  ةلكشم  دوجو  ظحالي  وأ  هبتشي  نأ  ةلاح  يف  مدختسملا  ىلع  بجي  . 7
.رورملا تاملك  عيمج  رييغتو  ثداحلا  نع  غالبإلا  قارتخالل  تضرعت 
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نكمي ةيصخشلا ؛ رورملا  تاملك  ةيرس  ىلع  ظافحلل  نايب  ىلع  عيقوتلا  نيمدختسملا  نم  بلُطي  نأ  بجي  . 8
.فيظوتلا طورش  يف  نايبلا  اذه  نيمضت 

.هب ةصاخلا  رورملا  / رسلا ةملك  ةيامح  نع  ديحولا  لوؤسملا  هنأ  ةياردو  ملع  ىلع  مدختسملا  نوكي  نأ  بجي  . 9

ينورتكلإلا ديربلا  لامعتسا  ةسايس    

ةسايسلا نم  فدهلا 
حبصأ هنألو  ةيلاعلا ، هتيلاعفو  هتعرسل  لامعألا  تالاجم  مظعم  يف  ةيساسأ  لاصتا  ةادأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ربتعي 
يتلا لكاشملل  ًايدافت  همادختسا  ةسايس  عضو  يرورضلا  نم  حبصأ  ةلسرملا ، ةهجلا  نع  ربعتو  ةدمتعم  ةليسو 

.مادختسالا ءوس  ببسب  ثدحت  دق 

ةسايسلا نم  ضرغلا 
يتلاو ، ( لمعلا ةهج  ةكبشل ( ةيساسألا  ةينبلا  لالخ  نم  ينورتكلإلا  ديربلاب  لماعتلا  تاءارجإو  تاسايس  ديدحت 

نامضو قارتخالا  رارضأ  نم  ليلقتلاو  ةيامحلا  تاجرد  ىلعأ  ىلع  نيمدختسملا  لوصح  اهلالخ  نم  فدهتسي 
.ينهم مادختسا 

ةسايسلا قيبطت  قاطن 
( لمعلا ةهج   ) يف ينورتكلإلا  ديربلا  مادختسا  مهنكمي  نيذلا  نيفظوملا  عيمج  ىلع  ةسايسلا  هذه  يرست 

لخاد مدختسملا  ينورتكلإلا  ديربلا  ماظن  ىلعو  ، ( لمعلا ةهج  مساب ( نولمعي  نيذلا  ءالمعلاو  نيعنصملا  عيمجو 
.( لمعلا ةهج  )

ةسايسلا ذيفنت  ةيلآ 
: ينورتكلإلا ديربلا  باسح   .1

.مدختسم لكل  ديرف  لكشب  ددحم  نوكي  نأ  بجيو  ينورتكلإ ، ديرب  باسح  فظوم  لك  حنمي 
هب ةصاخلا  ةيلوألا  رورملا  ةملك  رييغت  مدختسملا  ىلع  بجي  مدختسملل ، ديدج  ينورتكلإ  ديرب  ءاشنإ  دنع 

رورملا تاملك  رييغت  نيمدختسملا  ىلع  ضرفي  ماظنلا  نيوكت  بجي  ثيح  يلاتلا ، لوخدلا  ليجست  يف 
.مهب ةصاخلا  ةيلوألا 

رورملا ةملك  ةسايس  عم  قفاوتت  مدختسملاب  ةصاخلا  ينورتكلإلا  ديربلا  رورم  ةملك  نوكت  نأ  بجي 
(. لمعلا ةهج   ) نع ةرداصلا 

لوؤسم مدختسم  لكو  ةصصخملا ، ةصحلا  ةعس  ديدحت  لالخ  نم  ديربلا  قودنص  مجح  يف  مكحتلا  بجي 
نم اهفذحو  يرود  لكشب  ةمهملا  لئاسرلا  ةفشرأ  مدختسملا  ىلع  بجي  اذل  ةدودحملا ، ةعسلا  زواجت  اذإ 

.دراولا ديربلا 

ينورتكلإلا ديربلا  مادختسا  دنع  يلي  امب  ديقتلا  نيمدختسملا  عيمج  ىلع  بجي  ينورتكلإلا : ديربلا  مادختسا  . 2
(: لمعلا ةهج  ( ـ صاخلا ب

نيناوقلا عمو  اهتاءارجإو  لمعلا ) ةهج   ) تاسايس عم  ًاقفاوتم  ينورتكلإلا  ديربلا  مادختسا  نوكي  نأ  بجي 
.اهب لومعملا  نيناوقلل  لاثتمالاو  ةميلسلا  تاسرامملاو  اهب  لومعملا 
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مدختسي ثيح  لمعلا ،) ةهج  (ـ قلعتت ب لامعأل  لمعلا ) ةهج  (ـ ينورتكلإلا ل ديربلا  تاباسح  مادختسا  بجي 
.مهفئاظو ةيدأت  يف  نيفظوملا  ةدعاسمل 

.ةيصخش ضارغأل  فظوملل  صصخملا  ينورتكلإلا  ديربلا  مادختسا  يغبني  ال 
ةيامح ةسايسل  اًقبط  قفرم  وأ  ينورتكلإ  ديرب  ةلاسر  يف  ةدراولا  لمعلا ) ةهج   ) تانايب عيمج  نيمأت  بجي 

.تانايبلا
ةعبات تاقفرملا  هذه  نوكت  دقف  ينورتكلإلا ، ديربلاب  تافلملا  وأ  تادنتسملا  قافرإ  دنع  رذحلا  يخوت  بجي 

ربتعي دق  لسرملا  نم  نذإ  ىلع  لوصحلا  نود  رخآ  ملتسم  ىلإ  تانايبلا  هذه  هيجوت  ةداعإو  نيرخآلل ،
.رشنلاو  عبطلا  قوقحل  ًاكاهتنا 

رداصم نم  تاقفرملاو  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  حتف  دنع  رذحلا  يخوت  نيمدختسملا  عيمج  ىلع  بجي 
.ةفورعم ريغ 

ثيح ًايعوضومو ، ًايعقاوو  اًقيقد  ينورتكلإلا  ديربلا  ىوتحم  نوكي  نأ  نامض  نيمدختسملا  عيمج  ىلع  بجي 
.ىرخألا تاسسؤملا  وأ  دارفألا  لوح  ةيصخشلا  ءارآلا  بنجت  بجي 

يبلت اهنأ  نم  دكأتلل  قيقدتلل  عضخت  دق  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  نأ  نومدختسملا  كردي  نأ  بجي 
ديربلا لئاسرو  نيوانعلاو  تاقفرملاو  لئاسرلا  ىوتحم  ىلع  اذه  قبطني  .ةسايسلا  هذه  تابلطتم 

.ةيصخشلا ينورتكلإلا 
ةهج (ـ ةصاخ ب ةيكلم  لمعلا ) ةهج  (ـ صاخلا ل ينورتكلإلا  ديربلا  ماظن  ربع  ةلسرملا  لئاسرلا  عيمج  ربتعت 

عقوت يأ  مدختسملا  ىدل  نوكي  الأ  بجي  ً.اضيأ  ةيصخشلا  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  لمشتو  لمعلا )
ينورتكلإلا ديربلا  ماظن  ىلع  همالتسا  وأ  هلاسرإ  وأ  هنيزخت  وأ  هئاشنإب  موقي  ءيش  يأ  يف  ةيصوصخلل 

(. لمعلا ةهج  (ــ صاخلا ب
ليلد دجو  اذإ  .ًايرورض  كلذ  لمعلا ) ةهج   ) تأر اذإ  قبسم  راطخإ  نود  ةينورتكلإلا  لئاسرلا  ةبقارم  نكمي 

قحلاب لمعلا ) ةهج   ) ظفتحت ةسايسلا ، هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تاهيجوتلاب  مزتلي  فظوملا ال  نأ  ىلع 
.اهب لومعملا  حئاوللا  قفو  هييبيدأت  تاءارجإ  ذاختا  يف 

.رخآلل نيهم  وأ  ءيسم  ظفل  يأ  ةباتك  مدعو  ةقئاللا  ظافلألا  ءاقتنا  بجي 
صخش يأل  حامسلا  وأ  مهتاباسحب  ةصاخلا  رورملا  تاملك  نع  حاصفإلا  مدع  نيمدختسملا  ىلع  بجي 

.رخآ مدختسم  باسح  مادختسا  مدع  بجي  امك  مهتاباسح ، مادختساب  رخآ 
لفق متيس  هنأب  فظوملا  مالعأ  متي  فوس  فاقيإلا ) درطلا ، / لصفلا ةلاقتسالا ،  ) ةيلاتلا تالاحلا  يف 

.هديرب تايوتحم  ةفشرأو  خسنل  ةددحم  ةصرف  هحنمو  ينورتكلإلا  هديرب  باسح 
مسقب روفلا  ىلع  لاصتالا  اهب ، هبتشم  وأ  ةيلعف  ةينمأ  ةلكشم  دوجو  ظحالي  وأ  ىلع  فرعتي  نم  ىلع  بجي 

.يروف لكشب  غالبإلاو  لمعلا ) ةهج   ) يف تامولعملا  نمأ 
مساو هل  عباتلا  مسقلاو  فتاهلا  مقرو  ةفيظولاو  مسالا  لمحي  ةياهنلا  يف  يصن  عيقوتب  ةلاسر  لك  قافرإ 

(. لمعلا ةهج  )
لالخ نم  ةلسرملا  لئاسرلا  هيوتحت  امع  ديحولا  لوؤسملا  هنأ  ةياردلاو  ملعلا  ذخأ  مدختسملا  ىلع 

.ينورتكلإلا هديرب  باسح 
ىلإ نوجاتحي  نيذلا  نيمدختسملا  ىلإ  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  لاسرإ  نامض  نيمدختسملا  ىلع  بجي 

.طقف  رمألا  ةفرعم 

ديربلا مادختسا  دنع  ةلوبقم  ريغ  ةيلاتلا  تاسرامملا  دعت  ينورتكلإلا : ديربلل  لوبقم  ريغلا  مادختسالا  . 3
(: لمعلا ةهج  (ـ صاخلا ب ينورتكلإلا 

بجي .ةيموجه  وأ  ةرمدم  لئاسر  يأ  عيزوت  وأ  ءاشنإل  لمعلا ) ةهج  (ـ ينورتكلإلا ل ديربلا  ماظن  مادختسا 
( لمعلا ةهج  (ـ فظوم ب يأ  نم  ىوتحملا  اذهب  ينورتكلإ  ديرب  لئاسر  يأ  نوقلتي  نيذلا  نيفظوملا  ىلع 

.روفلا ىلع  لوؤسملا  ىلإ  رمألا  غالبإ 
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تاكبشلا عقاوم  نم  يأ  يف  لوخدلا  ليجستل  لمعلا ) ةهج  (ـ ينورتكلإلا ل ديربلا  باسح  مادختسا 
.كلذل ايلعلا  ةرادإلا  نم  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  بجي  امك  لمعلا ، ضارغأل  كلذ  نكي  مل  ام  ةيعامتجالا 

(. لمعلا ةهج  (ـ ةصاخلا ب ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  يف  ةفيزم  ةيوه  مادختسا 
.حيرص لكشب  كلذ  حيضوت  نودب  اهتاقفرم  وأ  اههيجوت  داعملا  لئاسرلا  نيوانعو  يوتحمب  ثبعلا 

وأ  ، JUKE MAIL ماه " ريغ  ديرب   " لاسرإ كلذ  يف  امب  اهيف  بوغرم  ريغ  ينورتكلإ  ديرب  لئاسر  لاسرإ 
(. SPAM جعزملا ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  ( ــ ًاديدحت ك اهوبلطي  مل  دارفأ  ىلإ  ةينالعإ  داوم 

.اهيروزت وأ  ينورتكلإلا  ديربلا  تامولعمل  هب  حرصم  ريغ  مادختسا 
نم ةيمره  لاكشأ  يأ  وأ   " ، Ponzi يزنوب  "، " chain letters لئاسر ةلسلس  " ـــ ليوحت ل ءارجإ  وأ  ءاشنإ 

 . عون يأ 
وأ نع  ةباين  نيرخآ  تامدخ  يدوزمل  لمعلا ) ةهج   ) تاكبش لخاد  اهب  بوغرم  ريغ  ديرب  لئاسر  مادختسا 

.اهتكبش ربع  ةلصتم  وأ  لمعلا ) ةهج   ) لبق نم  ةمدختسم  ةمدخ  يأل  ةياعدلل 
 newsgroups رابخألا تاعومجم  نم  ريبك  ددعل  كلذ  هباش  ام  وأ  لمعلاب  ةقالعلا  تاذ  ريغ  لئاسرلا  رشن 

(. newsgroup spam ( ـ ىمسي ب ام  وأ 
ىلع لوصحلا  نود  اهتاقفرم  وأ  اههيجوت  داعملا  لئاسرلل  ينورتكلإلا  ديربلا  نيوانع  وأ  ىوتحم و/ رييغت 

.ةقفاوم

تنرتنإلا مادختسا  ةسايس 

ةسايسلا نم  فدهلا 
ثاحبألاو راكفألاو  تانايبلا  نم  ةددعتم  دراوم  رفوي  وهف  اًمادختسا ، تامولعملا  رداصم  رثكأ  دحأ  تنرتنإلا  ربتعي 

لدابتو ثاحبألا  ءارجإ  ىلع  مهعيجشتل  تانايبلاو  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  نيمدختسملا  ىلع  لّهسيو  رابخألاو ،
.عفانملا

مادختسا ةءاسإ  ىلإ  يدؤي  دق  لمعلا  تاجايتحا  عم  ضراعتي  لكشب  نيفظوملا  لبق  نم  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولا 
ةهج ةصاخلا بـ( تامولعملا  لوصأ  ةيامحل  اهتجلاعم  بجي  رطاخمل   ( لمعلا ةهج  ضرعي ( دق  اذهو  دراوملا ،

نم ةينوناق  لكاشمل  ضرعتلا  وأ  ةعمسلا  هيوشت  رطخ   ( لمعلا ةهج  هجاوت ( دق  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  . ( لمعلا
فظوملا نم  ًالك  ةيامح  يف  تنرتنإلا  مادختسا  ةسايس  عابتا  دعاسي  .مادختسالا  ءوس  نم  ىرخأ  عاونأ  لالخ 

.تنرتنإلا مادختسا  ءوس  تاعبت  نم  ةسسؤملاو 

ةسايسلا نم  ضرغلا 
ئدابملاو دعاوقلاب  نيفظوملا  ديوزتب  كلذو  تنرتنإلل  نمآلا  مادختسالا  قيقحت  ىلإ  ةسايسلا  هذه  فدهت 

مادختسا نامضل  تنرتنإلاب  لاصتالاو   ( لمعلا ةهج  ةكبشو ( تادعمل  مئالملا  مادختسالا  لوح  ةيهيجوتلا 
.ةيلعاف رثكأو  ةنمآ  ةقيرطب  تنرتنإلل  نيفظوملا 

ةسايسلا قيبطت  قاطن 
نولصتي نيذلا  ةثلاثلا ) فارطألا  عيمجو  نيفظوملا   ) تنرتنإلا يمدختسم  عيمج  ىلع  ةسايسلا  هذه  قبطنت 
.اهب ةطبترملا  تامدخلاو   ( لمعلا ةهج  ةصاخلا بـ( تاكبشلا  وأ  رتويبمكلا  ةزهجأ  لالخ  نم  تنرتنألاب 

ةسايسلا ذيفنت  ةيلآ 
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: دراوملا مادختسا   .1

تامدخ حنم  متي  .لمعلا  تاجايتحا  نمض  هديدحت  مت  اذإ  طقف  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  ةقفاوملا  متي 
.فظوملل ةيلاحلا  ةفيظولا  تايلوؤسم  ساسأ  ىلع  تنرتنإلا 

نامضل يرود  لكشب  تنرتنإلا  ىلإ  نيمدختسملا  لوصو  تابلطتم  ةعجارمب  لمعلا ) ةهج   ) تارادإ موقتس 
.تنرتنإلل مهجايتحا  رارمتسا 

فلاخت ةقيرطبو ال  لمعلا  صخت  ضارغأل  اهمادختساب  لمعلا ) ةهج   ) يف تنرتنألا  يمدختسمل  حرصي 
.اهتعمسب وا  اهب  رارضإلا  ىلإ  يدؤي  امب  وأ  لمعلا ،) ةهج   ) يف اهب  لومعملا  حئاوللاو  ةمظنألا 

قتاع ىلع  عقي  كلذ  تنرتنإلا ، قيرط  نع  اهيلع  لوصحلا  متي  يتلا  تامولعملا  ةقد  لمعلا ) ةهج   ) لفكت ال 
.تامولعملا هذه  جتنمو  ردصم 

ةهجلا هارت  ام  بسح  تنرتنإلاب  لاصتالا  لامعتسال  اهب  حومسملا  ةعسلا  ضرف  قحب  لمعلا ) ةهج   ) ظفتحت
.ةرادإ لك  تابلطتم  عم  بسانتي  امبو  ةصتخملا  ةينفلا 

حومسملا مادختسالا  . 2

.لمعلا ضارغأل  نيفظوملا  ريغو  نيفظوملا  نيب  لصاوتلا 
.تاحيحصتلاو جماربلا  تاثيدحتل  ليزنت  نم  تامولعملا  ايجولونكت  معد  يينف  هب  موقي  ام 
.تاجتنملا نع  تامولعم  ىلع  لوصحلل  نيلمتحملا  نيعئابلل  بيولا  عقاوم  ضارعتسا 

.ةينفلا تانايبلا  وأ  ةيميظنتلا  تامولعملا  ةعجارم 
.ثاحبألا ءارجإ 

: يصخشلا مادختسالا  . 3

ةقفاوم نود  ةيصخش ، ضارغأل  تنرتنإلا  ىلإ  لوصولل  لمعلا ) ةهج   ) رتويبمك ةزهجأ  مادختسا  دُعي  دق 
.اهب لومعملا  حئاوللا  بسح  هييبيدأت  تاءارجإ  ذاختال  ًاببس  تامولعملا ، ايجولونكت  مسقو  مدختسملا  ريدم 
نيبي قيقدت  لجس  ءاشنإب  موقت  لمعلا ) ةهج   ) ةكبش نأ  نيكردم  تنرتنإلا  يمدختسم  عيمج  نوكي  نأ  بجي 

.يرود لكشب  تالجسلا  هذه  اهتعجارم  متي  ثيح  ةجراخلا ، وأ  ةيلخادلا  نيوانعلا  يف  ءاوس  ةمدخلا ، بلط 
ماقرأ وأ  ةصاخلا  حيتافملا  لثم  ةيصخشلا  تامولعملا  لقن  وأ  نيزخت  نوراتخي  نيذلا  نومدختسملا 

مهتيلوؤسم ىلع  كلذب  نوموقي  تنرتنإلا  ظفاحم "  " نم ةدافتسالا  وأ  تاداهشلا  وأ  نامتئالا  تاقاطب 
يف ةنزخملا  تامولعملا  لثم  تامولعملل ، نادقف  يأ  نع  ةلوؤسم  تسيل  لمعلا ) ةهج   ) .ةصاخلا

.ةيصخشلا تاكلتمملل  ةقحال  رئاسخ  نم  جتني  دق  ام  يأ  وأ  ةظفحملا ،
ىلع نوكي  نأ  هيلعو  اهمادختساو ، هب  ةصاخلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  نع  ةلماك  ةيلوؤسم  لوؤسم  مدختسملا 

.تامولعملا ايجولونكت  دراوم  ظفحو  نمأب  ةيارد 
، اهب هبتشم  وأ  ةيلعف  ةينمأ  ةلكشم  دوجو  نوظحالي  وأ  ىلع  نوفرعتي  نيذلا  نيمدختسملا  ىلع  بجي 

.يروف لكشب  غالبإلاو  لمعلا ) ةهج   ) يف صتخملا  مسقلاب  روفلا  ىلع  لاصتالا 

: روظحملا مادختسالا  . 4

تارغث حتف  وأ  رطخلل ، لمعلا ) ةهج   ) ةكبش ضرعت  ةقيرطب  اهلالغتسا  وأ  تنرتنألا  مادختسا  ًاتاب  ًاعنم  عنمي 
.ةعورشم ريغ  وأ  ةراض  تايجمرب  رشن  وأ  ةكبشلا  يف  ةينمأ 

.رخآ زاهج  وأ  نيرخألا  ةيصخش  لاحتنا  زوجي  ال 
.يمسر يباتك  نذإ  نود  اهيفظوم  نم  يأ  وأ  اهماسقأ  نم  يأ  وأ  لمعلا ) ةهج   ) مسا مادختسا  عنمي 

.ينوناق ريغ  لكشب  اهيلع  عالطالا  وأ  ىرخأ  تاهجب  وأ  نيرخآ  نيفظومب  ةصاخلا  تامولعملاب  ثبعلا  عنمي 
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.كلذب حيرص  نذإ  نود  نيرخآلاب  ةصاخلا  وأ  لمعلا ) ةهج  ( ـ ةصاخلا ب تامولعملا  رشن  عنمي 
ةهجلا نم  يمسر  حيرصت  نودب  ةيتامولعملا  ةمظنألا  يف  نيرخآلا  تانايب  ريفشت  كف  ةلواحم  عنمي 

.ةينعملا
جمارب تاقيبطت ، تانايب ، يأل  ةيركفلا  ةيكلملا  قوقح  وأ  فيلأتلا ، وأ  رشنلا  قوقح  نم  يأب  لالخإلا  زوجي  ال 

.تامولعم وأ 
.ةيصوصخلا كاهتناو  سسجتلا  ضرغل  نيرخآلا  نيمدختسملل  ةينورتكلإلا  تالاصتالا  ةبقارم  عنمي 

ةزهجألا ءادأ  ىلع  وأ  نيرخآلا ، نيمدختسملا  ىلع  ًابلس  رثؤي  لكشب  تنرتنألا  مادختسا  زوجي  ال 
.تاكبشلاو

داوم لاسرإ  كلذ  ىلع  ةلثمألا  نمو  .ةيعرش  ريغ  وأ  ةينوناق  ريغ  ضارغأ  يأل  تنرتنألا  مادختسا  عنمي 
ببستي نأ  نكمي  يذلاو  ةيعرش  ريغ  وأ  ةينوناق  ريغ  وأ  ةشحاف  وأ  ةيحابإ  وأ  ةيعادخ  وأ  ةيديدهت  وأ  ةفينع 

.يناربيسلا اهنمأ  وأ  ةهج  وأ  صخش  يأل  ةقياضم  وأ  جاعزإ ، وأ  بيرخت ، وأ  ديدهت ، يأ  يف 
لوخت ةيحالص  كالتما  نود  ةيتامولعملا  دراوملا  يف  رييغت  يأ  ثادحإ  وأ  ةيتامولعملا ، دراوملا  رادهإ  عنمي 

.كلذ
وأ اهترادإ  وأ  لمعلا ،) ةهج   ) لثمي يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  باسح  وأ  ينورتكلإ  عقوم  ءاشنإ  عنمي 

.ةيحالصلا بحاص  نم  يمسر  يباتك  نذإ  نود  اهنم  ءزج  يأ 
ةحاتملا تاونقلا  لالخ  نم  الإ  اهب  طابترالا  وأ  ىرخألا  ةيتامولعملا  دراوملاب  لاصتا  تاونق  مادختسا  مدع 

(. لمعلا ةهج   ) نم ًايمسر  اهب  حرصملاو 
.فظوملا تقو  رادهإ  ىلإ  يدؤي  لكشب  ةيتامولعملا  دراوملا  مادختسا  عنمي 

فدهب وأ  ةيسايس ، وأ  ةيراجت  ضارغأل  لمعلا ) ةهج  ( ـ صاخلا ب تنرتنإلاب  لاصتالا  مادختسا  مدع  بجي 
.يقيوست وأ  يراجت  وأ  يصخش  حبر  قيقحت 

وأ اهتارادإو  لمعلا ) ةهج   ) صخت يتلا  قئاثولاو  تادنتسملا  نم  اهب  حرصم  ريغ  ةينورتكلإ  خسن  ءاشنإ  عنمي 
(. لمعلا ةهج   ) ةكبش ربع  اهلاسرإ  وأ  اهرشن  ضرغل  رشن  قوقحب  ةيمحم  داوم  يأل 

( هتاقحلمو رتويبموكلا   ) لمعلا تاطحم  نامأ  ةسايس 

ةسايسلا نم  فدهلا 
لمعلا ءادأ  يف  خلا ) ةلومحم ، رتويبمك  ةزهجأ  ةيئوض ، تاحسام  تاعباط ،  ) اهتاقحلمو رتويبمكلا  ةزهجأ  مدختست 

عم ةمدخلل  ىوتسم  لضفأ  ميدقتلو  ، ( لمعلا ةهج  تايجيتارتساو ( فادهأ  عم  ةبسانتمو  ةلوقعم  ةقيرطب  ًايموي 
مادختسا نامضل  لمعلا " تاطحم  ةسايس  تعضو " نيمدختسملل ، ةيصوصخلاو  ةيامحلا  تاجرد  ىلعأ 

.لمعلا تاطحمل  ينهم 

ةسايسلا نم  ضرغلا 
تاسايس ديدحتب  كلذو  ةلمتحملا  رطاخملا  نم  لمعلا  تاطحمو  مدختسملا  ةيامحل  ةسايسلا  هذه  فدهت 

.( لمعلا ةهج  يف ( اهتاقحلمو  رتويبمكلا  ةزهجأ  مادختسا  تاءارجإو 

ةسايسلا قيبطت  قاطن 
اهتاقحلمو رتويبمكلا  ةزهجأ  نولمعتسي  نيذلا  نيمدختسملاو  نيفظوملا  عيمج  ىلع  ةسايسلا  هذه  يرست 

.اهب ةطبترملا  تامدخلاو 
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ةسايسلا ذيفنت  ةيلآ 
زوجي الو  اهلامعتساب . هل  حرصملا  يتلا  وأ  هل ، ةصصخملا  رتويبمكلا  ةزهجأ  لامعتساب  مدختسملل  حمسي   .1

. اهيلع لوخدلا  ةلواحم  وأ  نيرخآلا ، ةزهجأ  مادختسا 
نم اهيف  امب  هل  ةصصخملا  دراوملا  عيمجل  مئالملا  مادختسالل  مدختسملا  ىلع  ةلماكلا  ةيلوؤسملا  عقت   .2

. ةزهجألا تايجمرب  وأ  اهتاقحلمو  رتويبمكلا  ةزهجأ 
. ةيكذلا فتاوهلاو  ةيحوللاو  ةيصخشلا  بيساوحلا  مادختساب  ةكبشلا  ىلإ  لوصولاب  نيمدختسملل  حمسي  ال   .3

. ةصتخملا ةينفلا  ةرادإلا  نم  حيرصتب  الأ 
، يسيئرلا ليغشتلا  ماظن  لثم  ةكبشلا ، نم  لوصولا  ةعونمم  ءازجأ  ىلإ  لوصولا  ةلواحم  مدع  بجي   .4

. ةصتخملا ةرادإلا  نم  ةقفاوملا  نود  اهريغو  نامألا  جمارب 
فلت ىلع  دعاست  وأ  ىلإ  يدؤت  دق  ةزهجأ  وأ  تاودأ  وأ  جمارب  يأ  مادختسا  وأ  بيصنت  وأ  عضو  مدع  بجي   .5

. ماظنلا تانوكم  وأ  ةزهجألا  وأ  جماربلا 
ةمظنأ قارتخا  وأ  نمألا  ةمظنأ  ةمجاهمل  مدختست  ام  ًةداع  يتلا  تاودألا  مادختسا  وأ  تيبثت  عنمي   .6

(. خلإ ةكبشلا ... تاحسام  وأ  رسلا  تاملك  تافشاك  لثم   ) ىرخألا تاكبشلا  وأ  رتويبمكلا 
، رخآ مدختسم  صخت  تانايب  ىلع  لوصحلا  مدعو  نيرخآلا  قوقحو  ةيصخشلا  ةيصوصخلا  مارتحا  بجي   .7

. قبسم نذإ  نود  نم  ىرخألا  تافلملا  وأ  جماربلا  ىلإ  ةفاضإ 
ىلع ةصاخ  ةزهجأ  بيكرت  وأ  جمارب  يأ  بيصنت  لبق  تامولعملا  ةينقت  مسق  نم  ةصاخ  ةقفاوم  بلطي   .8

(. لمعلا ةهج   ) ةمظنأ
الو طقف  لمعلا ) ةهج  يمسرلا لـ( مادختسالل  يهف  اذل  لمعلا ) ةهج   ) نم ةراعإ  ربتعت  رتويبمكلا  ةزهجأ   .9

. فورظلا نم  فرظ  يأ  تحت  ءاقدصألا  وأ  ةرسألا  دارفأ  لبق  نم  اهمادختسا  زوجي 
يأ نم  تباثلا  صرقلا  فيظنت  يف  قحلاب  تامولعملا  ةينقت  ةرادإ  ظفتحت  رتويبمكلا ، زاهج  عاجرإ  دنع   .10

رتويبمكلا ىلع  اهكرتي  تانايب  يأ  نع  لوؤسم  مدختسملا  ةيئدبملا . جماربلا  ةفاك  تيبثت  ةداعإو  تانايب 
(. لمعلا ةهج   ) ىلإ اهتداعإ  دنع  لومحملا 

نم نيمدختسملل  اهتراعأ  مت  يتلا  تادعملا  عيمج  عاجرتسا  يف  اهقحب  تامولعملا  ايجولونكت  ةرادإ  ظفتحت   .11
. تقو يأ  يف  ةزهجألا  ثيدحت  وأ  لادبتسا  وأ  و /  جماربلل ، تانيسحتو  تاثيدحت  ءارجإ  لجأ 

ذخا دعب  الأ  ةنايصلا  لامعأل  ةيصخشلا  ةزهجألل  ( login  ) لوخدلاب تامولعملا  ةينقت  ةرادإ  وفظوم  موقي  ال   .12
. ةرشابم ةقالعلا  بحاص  نم  نذألا 

، لضفأ ةقيرطب  لامعألا  ءادأل  نيمدختسملاو  نيفظوملا  ةمدخل  ةدوجوم  اهتاقحلمو  رتويبمكلا  ةزهجأ   .13
. ةيصخش ضارغأل  اهلالغتسا  نكمملا  نم  سيل  هنإف  هيلعو 

ةهج  ) لامعأ ءادأ  يف  ةدعاسملل  ةكبشلاب  ةلصتملا  تاعباطلا  نم  ةعساو  ةعومجم  لمعلا ) ةهج   ) رفوت  .14
. تامولعملا ةينقت  مسق  لِبق  نم  اهمعد  متيسو  ةيدرفلا ، بتكملا  حطس  تاعباطب  حمُسي  امك  ، ( لمعلا

لاثملا ال ليبس  ىلع  كلذ  يف  امب  مهب ، ةصاخلا  تاكبشلا  تادعم  ءارش  لمعلا ) ةهج   ) يفظوم ىلع  رظحي   .15
تالباك ليصوتو  تالدبملاو  هيجوتلا  ةزهجأو  ةيكلساللا  تاقاطبلاو  ةيلحملا  ةكبشلا  تاقاطب  رصحلا :

. ةكبشلاب طبرلل  ةزهاجلا  تاعباطلاو  ةكبشلا 
ريغ ةكبشلا  تادعم  ةفاضإ  يدؤت  دقو  ، ( لمعلا ةهج   ) ةئيب يف  ةيمهألا  غلاب  اًرمأ  ةكبشلا  رارقتسا  ربتعي   .16

. اهصيخشت بعصي  تالكشم  ثودح  ىلإ  لمعلا ) ةهج   ) ةكبشل اهب  حرصملا 
، هب صاخلا  رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  مادختساب  لوخدلا  نوكي  نأ  بجي  رتويبمكلا  لامعتسا  دنع   .17

. رورملا ةملكب  زاهجلا  ةشاش  لفق  بجي  ةزيجو  ةرتفل  ولو  زاهجلا  كرت  دنعو 
ىلع نيفظوملل  ةصصخملا  تاحاسملا  يف  لمعلاب  اهل  ةقالع  تافلم ال  وأ  قئاثو  يأ  نيزخت  بجي  ال   .18

. كلذل صصخملا  مداخلا 
هنأ رعش  اذإو  ميلس ، لكشب  هتاقحلمو  رتويبمكلا  زاهج  لامعتسا  ةيفيك  ملعتي  نأ  مدختسملا  ةيلوؤسم   .19

. صتخملا مسقلا  يف  نيينعملا  نم  ةدعاسملا  بلطو  هجوتلا  هيلعف  بيردتلا ، ىلإ  ةجاحب 
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. يمسر يباتك  نذإب  الإ  لمعلا ) ةهج   ) بيساوح مادختساب  لمعلا ) ةهج   ) جراخ نم  صخش  يأل  حمسي  ال   .20
ةزهجأ ىلع  ةثيبخلا  جماربلاو  تاسوريفلا  ةحفاكم  جمارب  لمع  لاطبأ  مدع  مدختسملا  ىلع  بجي   .21

وأ ةطوغضملا  صارقألا  لثم   ) تانايبلا نيزخت  لئاسو  صحف  متي  نأ  بجي  امك  ، ( لمعلا ةهج   ) رتويبمك
. جمانرب وأ  فلم  يأ  حتف  لبق  شالفلا ) ةركاذ  وأ  ةتباثلا  صارقألا  تاكرحم 

اهعيزوتل لمعلا ) ةهج   ) ةصاخلا بـ رتويبمكلا  ةزهجأ  نم  جمارب  وأ  داوم  ةيأ  خسن  نيمدختسملا  ىلع  رظحي   .22
. ةحيرصو ةيطخ  ةقفاوم  نود  اهجراخ 
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