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مقدمة
برعاية كرمية من صاحب السمو املليك الامري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ،ويل ويل العهد النائب
الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير ادلفاع ،انعقد "املؤمتر العاملي حللول القيادة والس يطرة" حتت شعار "بناء
القدرات احمللية"؛ وقد مت تنظمي املؤمتر حتت مظةل وزارة ادلفاع وابلتعاون مع جامعة املكل سعود ،وذكل خالل
الفرتة املمتدة من  01اىل  20رجب  0137هـ املوافق  26اىل  22ابريل  2106م يف مركز اجلامعة.
وجاء املؤمتر ،اذلي يعد الاول من نوعه عىل مس توى املنطقة ،هبدف تسليط الضوء عىل مجموعة حماور رئيس ية
يف جمال القيادة ،والس يطرة ،والوسائل املتقدمة يف االتصاالت ،واحلاسب ،والاس تخبارات ،والامن الس يرباين،
واليت يطلق علهيا آنظمة اليس فور آي ( .)C4Iكذكل ركز املؤمتر عىل مس توى مواكبة اململكة لهذه التقنيات
عىل الصعيدين العسكري والتصنيعي ،اىل جانب البحث يف كيفية بناء القدرات احمللية لتوطني هذه التقنيات عىل
صعيدي التصنيع والتشغيل.
اىل جانب ما تقدم ،تناول املؤمتر مجموعة من احملاور الاخرى ،آبرزها :
 املنظور املس تقبيل لنظمة القيادة والس يطرة يف اجملاالت ادلفاعية واملدنية
 التحدايت وآفاق احللول يف آنظمة القيادة والس يطرة
 آفاق التاكمل بني الانظمة املتجانسة
 حتدايت التدريب والتوطني لنظمة القيادة والس يطرة
 آنظمة الامن الس يرباين وآمهيهتا يف حامية آنظمة القيادة والس يطرة
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شارك يف فعاليات املؤمتر عدد من اخلرباء احملليني والعامليني ميثلون آكرث من  27هجة عىل املس تويني احمليل والعاملي،
ومن القطاعني العسكري واملدين .كام رافق املؤمتر معرض مصاحب للرشاكت الراعية.

الافتتاح
رشف حفل الافتتاح معايل الفريق آول ركن عبد الرمحن صاحل البنيان رئيس هيئة الاراكن العامة للقوات املسلّحة
ّ
ممثال لراعي احلفل ،ومعايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات ادلكتور محمد السويل .وحرض حفل الافتتاح آكرث من
 2111مشارك تقدهمم عددا من كبار القادة العسكريني والاداريني واخلرباء ورجال الاعامل املهمتني بأنظمة وحلول
القيادة والس يطرة وقطاعي االتصاالت وتقنية املعلومات ،اىل جانب مشاركة آاكدميية واسعة من خمتلف اجلامعات
السعودية.
واس هتل احلفل بذكر من آايت القرآن الكرمي ،مث اكنت لكمة ترحيبية للمرشف عىل "مركز القيادة والس يطرة للنظمة
املتقدمة" جبامعة املكل سعود ،اذلي اعترب ان هذا املؤمتر هو آحد مثرات التعاون مع وزارة ادلفاع.
بعدها اكنت لكمة لرئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر ادلكتور عبدهللا الغامدي ،اذلي ّنوه بدور اململكة عىل الصعيدين
الاقلميي والعاملي يف تعزيز الامن وماكحفة الارهاب ،واكن من ابرز مثراته قيادة اململكة لتحالف يضم  11دوةل ملاكحفة
الارهاب ،وابرشاف مبارش من ويل ويل العهد وزير ادلفاع الوطين .وهذا ما دفع ابجلامعة اىل الرتكزي عىل ملف
"انظمة القيادة والس يطرة" ملا لها من امهية اسرتاتيجية يف دمع املنظومة الامنية .واشار د .الغامدي اىل ان
الاس تطالعات الاخرية  ،تربز احتالل اجلرا م الالكرتونية للمرتبة الثانية جلهة اتهتديدات لمن العامل  ،وآن العديد
من املواقع الاسرتاتيجية معرضة للهجامت الالكرتونية اليوم؛ وهذا حيمت عىل اجلامعات دورا اكرب يف تعزيز دورها
ملواهجة هذه التحدايت من خالل تعزيز مس توى الابتاكر دلهيا يف هذا اجملال ،وآيضا من خالل معل اجلامعات
الوطنية عىل توطني التقنيات املتعلقة بأنظمة القيادة والس يطرة  .وخمت د .الغامدي لكمته ابالإشارة اىل دور جامعة
املكل سعود يف دمع توهجات قيادة اململكة لتعزيز آنظمة القيادة والس يطرة ،وخباصة عرب التاكمل بني مركزي اتمتزي
لمن املعلومات ومركز القيادة والس يطرة اذلي مت تأسيسه ابلتعاون مع وزارة ادلفاع ومقره يف اجلامعة.
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بدوره ،لفت مدير جامعة املكل سعود معايل ادلكتور بدران العمر ،اىل ان ملف القيادة والس يطرة ميثل احد
املواضيع الرئيس ية اليت تعمل اجلامعة عىل مواكبهتا ملا هل من تأثري مبارش عىل اجملمتع وامنه .واضاف " :ال خيفى عىل
احد امهية التحدايت اليت متثلها انظمة القيادة والس يطرة لصلهتا بأمن ادلوةل مبارشة ،بل وابلنس بة للمملكة ملا متثهل من
ضامنة يف تثبيت اس تقرار الامن يف املنطقة برمهتا" .ولفت د .العمران اىل آن اجلامعة اكن لها الس بق يف تأسيس
"مركز القيادة والس يطرة للنظمة املتقدمة" اذلي يعد الاول عىل مس توى املنطقة والثاين عىل مس توى العامل .وقد
سامه هذا املركز يف تأسيس رشااكت انحجة مع العديد من اجلهات الامنية وادلفاعية.
ومن مث ،حتدث معايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات ادلكتور محمد السويل ،اذلي ّنوه بأمهية انعقاد املؤمتر ملا يربزه
من دور حموري لتقنية املعلومات واالتصاالت ،وآمهيهتا الاسرتاتيجية لهجزة ادلفاع والامن .وبعرض موجز ،تطرق
وزير االتصاالت اىل توهجات الوزارة حنو تعزيز الاستامثر يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ،مع الرتكزي عىل
امهية عامل السعة اليت يفرتض توفريها من قبل املستمثرين .واضاف ":ان نس بة التغطية ابجليل الرابع يف اململكة
بلغت حوايل  71يف املئة ،ويه من اعىل النسب العاملية  ،اىل جانب خدمات االتصاالت املتنقةل اليت تتخطى نس بة
 071يف املئة عىل مس توى الساكن يف اململكة " .وعن اخلطة املس تقبلية للوزارة ،آشار د .السويل اىل آننا سنشهد
تغطية حنو  11يف املئة من املناطق ذات الكثافة الساكنية العالية يف اململكة شش بكة الالياف الضوئية ،وهذا سيسامه
يف تعزيز انظمة القيادة والس يطرة اليت تتطلب سعة عالية ورسعة يف نفس الوقت عىل مس توى البنية التحية لش بكة
االتصاالت .وخلص د .السويل ابلرتكزي عىل آمهية دور البحوث ما بني اجلهات الاكدميية والصناعية والعسكرية عىل
مس توى اململكة يف سبيل تطوير وتوطني آنظمة القيادة والس يطرة ملا ذلكل من فوائد ليس عىل املس توى الامين
فقط وامنا ايضا اقتصاداي واجامتعيا.
ومن مث اكنت لكمة لراعي احلفل آلقاها نيابة عنه معايل رئيس هيئة الراكن العامة للقوات املسلحة السعودية الفريق
آول ركن عبد الرمحن البنيان ،اذلي ّنوه بأمهية موضوع املؤمتر يف هذا الوقت ،وهو الامر اذلي يؤكده الرعاية اليت
حظي هبا من ويل ويل العهد ،اىل جانب املشاركة ادلولية الكبرية .واشار الفريق البنيان اىل آن املعارك احلديثة ابتت
ترتكز ششلك رئييس عىل تكنولوجيا االتصاالت احلديثة ،ويف هذا الاطار تكتسب انظمة القيادة والس يطرة اولوية
قصوى يف القرارات العسكرية .وآضاف" :ابتت آمهية العامل البرشي وخربته عىل ارض امليدان ال تنفصل عن مدى
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قدراته يف مواكبة واس تخدام انظمة القيادة والس يطرة ،اليت اصبح لها احلسم يف املعارك وبوقت رسيع" .واس تعرض
الفريق البنيان مسرية تطور انظمة القيادة والس يطرة يف اململكة العربية السعودية ،وال س امي بعد معركة حترير الكويت،
حيث شهدت تكل احلقبة دخول انظمة  ،C2لتطور ليوم اىل  .C4Iوشدد الفريق البنيان عىل ان الاستامثر يف
انظمة القيادة والس يطرة مل يعد خيارا امنا فريضة ال بد مهنا يف عرص اليوم ،حيث ال ميكن لصناع القرار يف القطاعات
العسكرية القيام مبهاهمم من دون احرتافهم انظمة القيادة والس يطرة  .كام اثىن عىل دور جامعة املكل سعود ورشاكهتا
مع وزارة ادلفاع يف العديد من الربامج.
وختلل حفل الافتتاح عرض مريئ ،ركز عىل آبرز حماور امللتقى من خالل عروض مرئية لتطورات آنظمة القيادة
والس يطرة ،وآحدث الوسائل والتقنيات املس تخدمة يف هذا اجملال.

الرشاكت الراعية
بعد اختتام لكامت الافتتاح ،مت تكرمي الرشاكت الراعية للمؤمتر ويه :
راعي مايس  :رشكة نورثورب غرومان (.)Northrop Grumman
راعي ذهيب :رشكة نكسرت ( ،)Nexterرشكة الالكرتونيات املتقدمة ،الرشكة السعودية للكهرابء ،رشكة لوكهيد
مارتن ( ،)Lockheed Martinرشكة ليدوس ( ،)Leidosرشكة ريثون ()Raytheonعذيب لالنظمة احملدودة.
راعي مشارك  :رشكة جونيبور (.)Juniper
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مسابقة Cyber Arabia
بعد تكرمي الرعاةّ ،مت الاعالن عن الفائزين مبسابقة الامن الاكرتوين  Cyber Arabiaوتكرميهم ،واليت جرت
ابرشاف "مركز القيادة والس يطرة للنظمة املتقدمة" جبامعة املكل سعود للعام الثاين عىل التوايل .والهدف من
املسابقة اكتشاف مواهب املتسابقني يف حتديد اخملاطر اليت تتعرض لها انظمة التقنية ،ورسعة اجيادمه للحل
املناسب .وقد سامه يف تنظمي املسابقة رشكة نورثورب غرومن  ،وقسم هندسة الربجميات بلكية علوم احلاسب
واملعلومات جبامعة املكل سعود .وشارك يف املسابقة حنو  051طالب وطالبة من خمتلف اجلامعات السعودية ،حيث
ّمت تقس ميهم اىل مثاين مجموعات تباروا عىل مدى يومني .وحققت الطالبات تقدما ابرزا يف اليوم الاول من املسابقة،
حيث فازت ابملراكز امخلس الاوىل ،يف حني توزعت املراكز خالل اليوم الثاين بني الط ّالب ( )2والطالبات (.)3
وجرى تكرمي الفائزين من قبل راعي املؤمتر العاملي حللول القيادة ممثال مبعايل الفريق آول الركن صاحل البنيان رئيس
هيئة الاراكن العامة ،اىل جانب وزير االتصاالت وتقنية املعلومات معايل ادلكتور محمد السويل ،ومدير جامعة املكل
سعود معايل ادلكتور بدران العمر .كام مت ختصيص جوائز نقدية للفائزين بقمية  11الف رايل.
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املعرض املصاحب
مع اختتام حفل الافتتاح ،قام ممثل راعي املؤمتر واملشاركون جبوةل عىل املعرض املصاحب ،واذلي شارك فيه لك من
وزارة ادلفاع ،رشكة نورثورب غرومن ،رشكة الالكرتونيات املتقدمة ،رشكة نكسرت ،رشكة جونيبور ،رشكة ريثون
عذيب ،رشكة ليدوس ،رشكة الرثاي .وشهدت اجلوةل اتفاقيات جرى توقيعها بني جامعة املكل سعود وعدد من
الرشاكت هبدف توفري التدريب والتعلمي للطالب يف جمال آنظمة التقنية والقيادة والس يطرة.

برانمج املؤمتر :نبذة موجزة*
تضمن املؤمتر اربع جلسات موسعة ،ختلل لك جلسة مجموعة لكامت رئيس ية وحلقات نقاش متخصصة توزعت عىل
مدى يومني وتضمنت احملاور التالية :

آ -اليوم الول  :اجللسة الوىل
اس هت ّل اليوم الاول من املؤمتر جبلسة آوىل حتت عنوان "تطبيقات وتقنيات آنظمة القيادة والس يطرة" ،وختللها
ثالث لكامت رئيس ية حيث جاءت اللكمة الاوىل بعنوان "املنظور املس تقبيل لنظمة القيادة والس يطرة يف
اجملاالت املدنية وادلفاعية" ،وتض ّمنت مجموعة حماور آبرزها القيادة والس يطرة يف التطبيقات العسكرية واملدنية
والصناعية ،التحدايت احمللية والاقلميية يف تطبيق آنظمة القيادة والس يطرة.
_____________________________________
* ملحق رقم  1يتضمن عرض مفصل لبرنامج المؤتمر وجميع فعالياته صفحة رقم 12:
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وجاءت اللكمة الثانية بعنوان "التحدّايت وآفاق حلول آنظمة القيادة والس يطرة" ،وتض ّمنت حموران الاول انقش
حتليالت البياانت الكبرية والرصد اذليك ،وحمور آخر يف اذلاكء الاصطناعي والانسان اليل واملركبات بدون قائد.
واللكمة الثالثة بعنوان "خماوف وآفاق تاكمل آنظمة القيادة والس يطرة الغري متجانسة" ،ومن ابرز حماورها احلاجة اىل
تاكمل انظمة القيادة والس يطرة غري املتجانسة ،والتحدايت املتعلقة بتاكمل آنظمة القيادة والس يطرة ،وحتديثات
االتصاالت من بروتوكول وعرض النطاق الرتددي.
تىل ذكل حلقة نقاش آوىل متخصصة حتت عنوان "انظمة القيادة والس يطرة احلديثة :الوضع احلايل واملس تقبل".
وركزت عىل مجموعة حماور آبرزها مناقشة تطبيقات وتقنيات آنظمة القيادة والس يطرة احلديثة ،حتليالت البياانت
الكبرية والرصد اذليك للحدث ،اذلاكء الاصطناعي والانسان اليل واملركبات بدون قائد ،وفرص البحث والتطوير يف
بناء آنظمة القيادة والس يطرة املس تقبلية.

اجللسة الثانية
جاءت اجللسة الثانية بعنوان "تطوير وتاكمل واختبار انظمة القيادة والس يطرة ،والتدريب علهيا" .وختللها لكمتان
رئيسيتان.
اللكمة الاوىل بعنوان "مفهوم القيادة والس يطرة" ،وابرز حماورها عنارص القيادة والس يطرة ،ووظائف القيادة
والس يطرة.
اللكمة الثانية بعنوان "التحدايت اليت تواجه التدريب والتطوير لتوطني آنظمة القيادة والس يطرة" ،وتناولت مجموعة
حماور ابرزها مفهوم نقل وتوطني التقنية ،ابرز التحدايت يف هذا اجملال ،وجتربة وزارة ادلفاع يف نقل وتوطني التقنية
يف جمال القيادة والس يطرة.
وآختمت اليوم الاول حبلقة نقاش اثنية حول "ادارة البياانت واملعرفة يف انظمة القيادة والس يطرة" ،وتركزت اجللسة
حول امهية ادارة البياانت واملعرفة يف انظمة القيادة والس يطرة ،واملقاييس املعمتدة يف ادارة الثقة لتبادل البياانت ،اىل
جانب الليات الفعاةل لكشف ومجع وجتهزي البياانت.
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ب -اليوم الثاين  :اجللسة الثالثة
اتبع املؤمتر آعامهل يف اليوم الثاين ،حيث عقدت اجللسة الثالثة حتت عنوان "التبادل التقين واملعريف لنظمة القيادة
والس يطرة ،وبناء القدرات احمللية وتوطيهنا" .وختللها لكمتان رئيسيتان ،الاوىل بعنوان "تعزيز البحث والربامج
الااكدميية يف آنظمة القيادة والس يطرة" ،وتناولت حماورها مبادرات ادلمع للبحث والتطوير يف انظمة القيادة
والس يطرة ،وآفاق املسارات الاكدميية املتخصصة يف انظمة القيادة والس يطرة ،اىل جانب ادلور الااكدميي يف نقل
املعرفة والتقنية وخلق القدرات احمللية يف انظمة القيادة والس يطرة.
وجاءت اللكمة الثانية بعنوان "املفاهمي والطرق التنظميية لنظمة القيادة والس يطرة" ،وتض ّمنت حموران رئيس يان
الاول حتت عنوان اخملاوف من تصممي وتنفيذ آنظمة القيادة ،والثاين الادارة واحلومكة الف ّعاةل النظمة القيادة والس يطرة.
وتىل ذكل حلقة نقاش اثلثة بعنوان " :وهجات النظر احمللية يف عوملة آنظمة القيادة والس يطرة" ،ختللها مجموعة حماور
ابرزها نقل التقنية واملعرفة ،ختصيص تقنيات آنظمة القيادة والس يطرة ،ودور احلكومة والاوساط الاكدميية والصناعة
يف تعزيز حبوث آنظمة القيادة والس يطرة.

اجللسة الرابعة
اختمت املؤمتر فعالياته جبلسة رابعة بعنوان "الامن يف انظمة القيادة والس يطرة" ،وتتخللها ثالث لكامت رئيس ية الاوىل
بعنوان "حامية البنية التحتية احلرجة ضد الهجامت الس يربانية" ،وتض ّمنت حماور عدة ابرزها امحلاية ضد الهجامت
الس يربانية ،التحدايت ،وتقنيات حامية البنية التحتية احلرجة.
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واللكمة الثانية بعنوان "الامن الس يرباين يف انظمة القيادة والس يطرة الناش ئة" ،وتض ّمنت ثالث حماور الاول حول
حتدايت التطبيق واخلربات ووهجات النظر ،والثاين حول التحدّايت احمللية والاقلميية ذات الصةل مبراقبة وحتمك الامن
الس يرباين ،والثالث التحدايت واخملاطر املرتبطة بنظم القيادة والس يطرة الناش ئة والتخفيف من حدهتا.
وجاءت اللكمة الثالثة بعنوان "انظمة القيادة والس يطرة املبنية عىل التقنيات السحابية :التحدايت واحللول الامنية".
وابرز حماورها :حتدايت التطبيقات السحابية يف انظمة القيادة والس يطرة ،تقيمي اخملاطر والتخفيف من اثرها ،ونظام
ادارة املعلومات واحلومكة.
واختمت املؤمتر حبلفة نقاش رابعة بعنوان "بناء القدرات احمللية والكفاءت الوطنية يف جمال الامن الس يرباين" .وتناولت
حماور اجللسة احلاجة لبناء القدرات الوطنية يف جمال الامن الس يرباين واجلهود املبذوةل يف هذا الس ياق ،اىل جانب
البحث يف س بل التعاون الااكدميي والصناعي لتطوير قدرات الامن الس يرباين احمليل .

احلضور
بلغ اجاميل عدد املسجلني حلضور فعاليات املؤمتر  751مشارك ،يف حني ختطى احلضور خالل حفل الافتتاح آلفي
مشارك .
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التوصيات
خلص املؤمتر اىل مجموعة من التوصيات اليت تقدم هبا املتحدثون واملشاركون ،وذكل اكلتايل :
 .0آمهية انعقاد املؤمتر ششلك دوري نظرا لمهيته البالغة يف اجملاالت ادلفاعية والامنية واملدنية ،ودلوره الرئييس
يف ابراز آحدث ما توصلت اليه تقنيات وآنظمة القيادة والس يطرة ،واالتصاالت ،واحلاسب،
والاس تخبارات ،والامن الس يرباين ،وايضا من خالل اس تقطابه لمه اخلربات احمللية والعاملية يف هذا اجملال.
 .2ادلعوة لتأسيس مركز وطين متخصص "بأنظمة وحلول القيادة والس يطرة" ،ويكون مرجعا يسهم يف حتقيق
رؤية اململكة ( )2131دلمع وتطوير "آنظمة القيادة والس يطرة" .ويشمل معل املركز:
آ -دمع نقل املعرفة والتقنية وتوطيهنا.
ب -دمع البحث والتطوير مع اجلهات الااكدميية والبحثية املتخصصة احمللية والعاملية.
ت -وضع خارطة طريق لتطوير النظمة احلالية واس تكشاف ابرز حتدايت التطوير.
 .3تعزيز ادلمع احلكويم للقطاعني العسكري واملدين ،لتشجيع تطوير وتوطني آنظمة وحلول القيادة والس يطرة،
وآن يتصف هذا ادلمع ابالس تدامة والتحفزي.
 .1دعوة القطاع اخلاص دلمع مبادرات هتدف لتطوير وتوطني آنظمة القيادة والس يطرة ،وحتديدا من القطاع
الصناعي ،سواء عرب مبادرات خاصة آو من خالل رشااكت نوعية مع القطاع احلكويم والعسكري.
 .5رضورة توفري ادلمع املشرتك من احلكومة والقطاع الصناعي لتشجيع الرشاكت الوطنية احلالية آو الناش ئة يف
جمال آنظمة وحلول القيادة والس يطرة.
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 .6آن يتوىل مركز القيادة والس يطرة للنظمة املتقدمة  C4ICASالتابع جلامعة املكل سعود ،وكوهنا اجلامعة
الوحيدة يف املنطقة اليت تضم هكذا مركز ،الارشاف عىل برامج ابتعاث لدلراسات العليا متخصصة يف
تقنيات القيادة والس يطرة مع اجلامعات الاجنبية العريقة يف هذا اجملال ،وان تتبىن القطاعات املس تفيدة من
آنظمة القيادة والس يطرة (وزارة ادلفاع ،ادلاخليه ،العمل...اخل ).حتديد نس بة من مقاعد الابتعاث الس نوية
لاللتحاق هبذه الربامج .
 .7العمل عىل تأسيس مرجعية هندس ية مركزية لنظمة القيادة والس يطرة ،وآن تكون قابةل لالس تجابة مع
خمتلف املتغريات والتطورات ذات الصةل هبذه الانظمة ،وحتديدا يف اجملالني العسكري والصناعي ،ويف
خمتلف الوحدات التابعة هلام برا وحبرا وجوا.
 .2التشديد عىل آمهية "عرصنة" تقنيات آنظمة القيادة والس يطرة ،من خالل حتديهثا املس متر وعدم حرصها يف
برامج تشغيل حمددة بل آن تكون قابةل لالس تجابة مع خمتلف الانظمة اليت تشغل مثل هذه التقنيات.
 .1تغذية روح الابتاكر دلى املواهب الشابة واملبدعة يف ميدان آنظمة القيادة والس يطرة واس تقطاهبا عرب برامج
وحوافز ،وخباصة تكل اليت تمتتع بقدرات كبرية يف التعامل مع انظمة التقنية والتكنولوجيا فائقة ادلقة .وميكن
مكثال ،الاقتداء بتجارب دولية انحجة يف هذا اجملال ومهنا جتربة مركز "تيد واكرين هيوم لمن املعلومات
والتقنية الوطنية" )(Ted And Karyn Hume Center For National Security & Technology
ابلوالايت املتحدة الامريكية.

12

 .01دمع دور اجلامعات لتلعب دور الوس يط يف تأمني املبتكرين واملبدعني يف عامل التقنية ،ورصد التحدايت اليت
تواهجهم ورفعها اىل اجلهات ذات العالقة ويف مقدهمم وزرايت ادلفاع وادلاخلية ،هبدف تذليل العقبات اماهمم
وفتح آكرب قدر ممكن من فرص التطوير البتاكراهتم.
 .00آمهية خلق منظومة من التعاون والتاكمل ما بني مراكز آنظمة القيادة والس يطرة املنترشة عىل مس توى
اململكة ،مهنا مراكز الوزرات ،الرشطة ،املطارات ،املوائن ،مراكز املساحة ونظم املعلومات اجلغرافية ،وذكل
هبدف توحيد رؤيهتا ،وخاصة جتاه القضااي واملسائل املشرتكة ،حبيث ال يصار اىل اقرتاح حلول خمتلفة لنفس
القضية.
 .02رضورة التخطيط الجياد اسرتاتيجية وطنية موحدة لنظمة القيادة والس يطرة  ،تعمل عىل تشخيص
التحدايت واستباقها واقرتاح احللول املناس بة .
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ملحق رمق 0
برانمج املؤمتر التفصييل
اليوم الول  -الثالاثء 0137/7/19هـ املوافق  2106/1/26م
 20:00 -19:00تسجيل املشاركني
 20:10 -21:11آايت من القرآن الكرمي
 20:50 -20:10جلسة الافتتاح
-

لكمة املؤمتر – آ .د .عبدهللا بن رشف الغامدي ،رئيس اللجنة املنظمة
لكمة معايل ادلكتور بدران بن عبدالرمحن العمر ،مدير جامعة املكل سعود
عرض مريئ
لكمة معايل ادلكتور محمد بن اإبراهمي السويل  ،وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
لكمة راعي احلفل يلقهيا ابلنيابة معايل الفريق آول ركن عبدالرمحن بن صاحل البنيان ،رئيس هيئة الراكن
العامة للقوات املسلحة السعودية

 21:00 -20:50التكرمي
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 22:00 -21:10جوةل عىل املعرض
اليوم الثاين  -الربعاء 0137/7/20هـ املوافق  2106/1/27م
 09:00 -08:00تسجيل املشاركني
اجللسة الاوىل :تطبيقات وتقنيات آنظمة القيادة والس يطرة ()C4I
 09:30 -09:00لكمة رئيس ية :املنظور املس تقبيل لنظمة القيادة والس يطرة يف اجملاالت املدنية وادلفاعية –
املتطلبات وخارطة الطريق
تقدمي :العميد املهندس خادل العايد ،مدير مركز النظمة االإلكرتونية ،ادارة االتصاالت وتقنية املعلومات،
القوات اجلوية امللكية السعودية





احملاور
القيادة والس يطرة يف التطبيقات العسكرية واملدنية والصناعية
التحدايت احمللية وا إالقلميية يف تطبيق آنظمة القيادة والس يطرة
اإدارة احلاالت الطارئة مثل طوارئ املدن ،واحلروب الهلية ،واحلروب التحالفية ،والكوارث الطبيعية
والتقنية ،اخل
التوهجات احلديثة يف تطبيقات آنظمة القيادة والس يطرة
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 10:00 -09:30لكمة رئيس ية :التحدايت وآفاق حلول آنظمة القيادة ،والس يطرة ،واالتصاالت ،واحلاسب،
والاس تخبارات واملراقبة ،والاس تطالع ()C4ISR
تقدمي :ادلكتور زيدان العزني ،خبري يف المن االإلكرتوين
احملاور
 حتليالت البياانت الكبرية ،والرصد اذليك للحدث ،الوعي ابحلاةل ،وإادارة املوارد ،ومعليات دمع اختاذ القرار
 اذلاكء الاصطناعي ،واالإنسان اليل ،واملركبات بدون قائد
 10:30 -10:00لكمة رئيس ية :خماوف وآفاق تاكمل آنظمة القيادة والس يطرة الغري متجانسة
تقدمي :ادلكتور مارك بولن ،مدير مركز اتمتزي يف القيادة والس يطرة واالتصاالت واحلاسب والاس تخبارات
( ،)C4Iجامعة جورج مايسون







احملاور
احلاجة اإىل تاكمل آنظمة القيادة والس يطرة الغري متجانسة
التحدايت واخملاوف املتعلقة بتاكمل آنظمة القيادة والس يطرة اخملتلفة
التحدايت اليت تفرضها التوافقية يف آنظمة القيادة والس يطرة
الطر املعامرية
حتدايت االتصاالت :بروتوكول ،عرض النطاق الرتددي ،جودة اخلدمة ،اخل
آفاق اخلدمات السحابية يف آنظمة القيادة والس يطرة

 00:11 -10:30اسرتاحة
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 12:00 -11:00حلقة نقاش :آنظمة القيادة والس يطرة احلديثة :الوضع احلايل واملس تقبل





احملاور
مناقشة تطبيقات وتقنيات آنظمة القيادة والس يطرة احلديثة واملس تقبلية
حتليالت البياانت الكبرية ،والرصد اذليك للحدث ،الوعي ابحلاةل ،وإادارة املوارد ،ومعليات دمع اختاذ القرار
اذلاكء الاصطناعي ،واالإنسان اليل ،واملركبات بدون قائد
فرص البحث والتطوير يف بناء آنظمة القيادة والس يطرة املس تقبلية

مدير اجللسة :اللواء الطيار املتقاعد سعيد احلزنوي ،مستشار آنظمة قيادة وس يطرة
املتحدثون
 ادلكتور سهميي آبو حسن ،املؤسس والرئيس التنفيذي ،رشكة XYBASE
 الس تاذ مايلك ابابي ،انئب الرئيس والرئيس التنفيذي لمن املعلومات ،رشكة نورثروب جرومان
 الس تاذ ستيفن برك ،انئب رئيس ،رشكة تكسرتون اإيرالند
 الس تاذ فرانك ميتشل ،مدير احلوس بة السحابية وإاسرتاتيجية املعلومات ،رشكة ليدوس
 12 :30 -12:00صالة الظهر واسرتاحة
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اجللسة الثانية :تطوير ،وتاكمل ،واختبار آنظمة القيادة والس يطرة ( ،)C4Iوالتدريب علهيا
 13:00 -12:30لكمة رئيس ية :مفهوم القيادة والس يطرة
تقدمي :اللواء الطيار ركن سعد آل عبيد ،مدير مركز معليات ادلفاع الوطين ،وزارة ادلفاع
احملاور
 عنارص القيادة والس يطرة (العاملون – املعدات – االتصاالت – املرافق – االإجراءات)
 وظائف القيادة والس يطرة (اخلطة – التنس يق – التوجيه – املراقبة – العمليات والتنظمي)
 13:30 -13:00لكمة رئيس ية :التحدايت اليت تواجه التدريب والتطوير لتوطني آنظمة القيادة والس يطرة
تقدمي :العميد املهندس عبدالعزيز احليدري ،مدير مركز التدريب ،هيئة االتصاالت وآمن وتقنية املعلومات
للقوات املسلحة ،وزارة ادلفاع







احملاور
مفهوم نقل وتوطني التقنية
طرق نقل وتوطني التقنية
التحدايت
جتربة وزارة ادلفاع بنقل وتوطني التقنية يف جمال القيادة والس يطرة
ادلروس املس تفادة
التوصيات
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 14 :30 -13:30حلقة نقاش :اإدارة البياانت واملعرفة يف آنظمة القيادة والس يطرة
احملاور
 آمهية اإدارة البياانت واملعرفة يف آنظمة القيادة والس يطرة
 مقاييس لتقيمي اإدارة الثقة يف تبادل البياانت
 آليات فعاةل لكشف ،ومجع ،وجتهزي البياانت
مدير اجللسة :ادلكتور زيدان العزني ،خبري يف المن االإلكرتوين
املتحدثون
 ادلكتور آمحد خبش ،مدير العلوم والتقنية العاملية ،رشكة لوكهيد مارتن
 ادلكتور آمحد ش بانة ،مدير برانمج احلكومة اذلكية ،رشكة  IBMالسعودية
 الس تاذ طارق رييس ،انئب الرئيس ،آنظمة ادلفاع الصارويخ وامحلاية ،رشكة نورثروب جرومان
 الس تاذ كيث مركهام ،مدرب معليات آول ،مرشوع ادلرعية
 14:30اسرتاحة غداء واختتام اليوم الثاين
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اليوم الثالث  -امخليس 0137/7/21هـ املوافق  2106/1/22م
 09:00 -08:00تسجيل املشاركني
اجللسة الثالثة :التبادل التقين واملعريف لنظمة القيادة والس يطرة ( ،)C4Iوبناء القدرات احمللية وتوطيهنا
 09:30 -09:00لكمة رئيس ية :تعزيز البحث والربامج الاكدميية يف آنظمة القيادة والس يطرة
تقدمي :آ .د .عبدهللا الغامدي ،رئيس اللجنة املنظمة ،آس تاذ هندسة الربجميات يف لكية علوم احلاسب
واملعلومات ،جامعة املكل سعود
احملاور
 دمع مبادرات البحث والتطوير يف آنظمة القيادة والس يطرة
 آفاق املسارات الاكدميية املتخصصة آو الربامج يف آنظمة القيادة والس يطرة
 دور الاكدميية يف نقل املعرفة والتقنية وخلق القدرات احمللية يف آنظمة القيادة والس يطرة والمن الالكرتوين
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 10:00 -09:30لكمة رئيس ية :املفاهمي والطرق التنظميية لنظمة القيادة والس يطرة
تقدمي :الس تاذ مارك غودوين ،انئب املدير ورئيس تنفيذي للعمليات ،مركز تيد واكرين هيوم لمن
املعلومات والتقنية الوطنية
احملاور
 خماوف تصممي وتنفيذ آنظمة القيادة والس يطرة يف خمتلف القطاعات.
 االإدارة واحلومكة الفعاةل لنظمة القيادة والس يطرة
 10:30 -10 :00اسرتاحة
 11:30 -10 :30حلقة نقاش :وهجات النظر احمللية يف عوملة آنظمة القيادة والس يطرة





احملاور
نقل التقنية واملعرفة
ختصيص تقنيات آنظمة القيادة والس يطرة لتلبية الاحتياجات ا إالقلميية
القضااي املتعلقة برايدة العامل :الابتاكر ،وامللكية الفكرية ،والاحتضان ،اخل
دور احلكومة والوساط الاكدميية والصناعة يف تعزيز حبوث آنظمة القيادة والس يطرة ،وخلق القدرات احمللية
يف آنظمة القيادة والس يطرة
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مدير اجللسة :الس تاذ مايك مسول ،رشكة  BAE Systemsالسعودية
املتحدثون
 الس تاذ آندرو مااكلري ،مدير رشكة 3DSL
 العقيد الركن املتقاعد اكرل وليامسن ،مدير تطوير العامل يف السعودية ،رشكة نوثروب جرومان
اجللسة الرابعة :المن يف آنظمة القيادة والس يطرة ()C4I
 12:00 -11 :30لكمة رئيس ية :حامية البنية التحتية احلرجة ضد الهجامت الس يربانية
تقدمي :ادلكتور صاحل املطريي ،املدير العام ،املركز الوطين للمن االإلكرتوين
احملاور
 امحلاية ضد الهجامت الس يربانية ،واتهتديدات املس مترة املتقدمة )(APT
 التحدايت ،واملشالك ،واحللول محلاية البنية التحتية احلرجة ) (CIPضد الهجامت الس يربانية
 آدوات وتقنيات حامية البنية التحتية احلرجة ()CIP
 12:30 -12 :00صالة الظهر واسرتاحة
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 13:00 -12:30لكمة رئيس ية :المن الس يرباين يف آنظمة القيادة والس يطرة الناش ئة :وهجات النظر التطبيقية
والتنفيذية
تقدمي :الس تاذ ايريك ايفرت ،انئب رئيس آول ،خدمات المن املدارة ،رشكة DarkMatter
احملاور
 حتدايت التطبيق واخلربات ووهجات النظر
 التحدايت احمللية وا إالقلميية ذات الصةل مبراقبة وحتمك المن الس يرباين
 التحدايت واخملاطر املرتبطة بنظم القيادة والس يطرة الناش ئة والتخفيف من حدهتا
 14 :30 -13 :30حلقة نقاش :بناء القدرات والكفاءات الوطنية يف جمال المن الس يرباين





احملاور
احلاجة اإىل بناء القدرة الوطنية
اجلهود احلالية يف بناء القدرات والكفاءات
بناء معايري للمن الس يرباين يف آنظمة القيادة والس يطرة
س بل التعاون بني الوساط الاكدميية والصناعية واحلكومية يف جمال المن الس يرباين
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مدير اجللسة :ادلكتور ابسل العمري ،مدير مؤسس ،املركز الوطين لتكنولوجيا المن الالكرتوين ،مدينة
املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية
املتحدثون
خرام خان ،مركز اتمتزي لمن املعلومات ،جامعة املكل سعود
 ادلكتور محمد ّ
 الس تاذ مايلك اكمرون ،انئب رئيس ومدير تطوير العامل ،العمليات الالكرتونية ،رشكة ليدوس
 الس تاذ معاذ حسن  ،همندس نظم آول ،رشكة جونبري
 14 :30اسرتاحة غداء واختتام آعامل املؤمتر

24

ملحق رمق 2
الاعالانت والتغطية الصحفية
منوذج اعالن املؤمتر

25

التغطية الصحفية

26

واكةل الانباء السعودية
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28

29

30

البنيان :تسارع وتيرة الصراعات المسلحة أعطى أهمية كبرى لدور القيادة والسيطرة

الرياض  -محمد الهمزاني
إنابة عن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع افتتح
رئيس هيئ ِة األركا ِن العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ،المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة :بناء القدرات المحلية ،الذي
َ
تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع مساء أمس وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بحضور وزير االتصاالت وتقنية المعلومات د.
محمد السويل ،ومدير جامعة الملك سعود د .بدران العمر وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط بوزارة الدفاع.
د .الغامدي :التهديدات األمنية اإللكترونية تنامت في الشرق األوسط إلى %05
و أوضح د .عبدهللا بن شرف الغامدي رئيس اللجنة المنظمة أن التحديات العسكرية واألمنية والمعلوماتية المتالحقة التي تمر بها دول المنطقة في
ازدياد كمي ونوعي ،ما يحتم وجود قدرة وطنية مستدامة مبنية على شراكة بين القطاعات العملياتية التنفيذية والمراكز البحثية ،فالتحالف
اإلسالمي العسكري ضد اإلرهاب المكون من  05دولة ،وكذلك تمرين رعد الشمال األضخم في تاريخ المنطقة يمثالن تحديا حقيقيا ً ألنظمة قيادة
وسيطرة حديثة تبنى بوقت قصير قابلة للتكيف تبعا لحجم العمليات وطبيعتها.
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رئيس هيئة األركان العامة يفتتح المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة

الرياض « -الحياة»
افتتح رئيس هيئة األركا ِن العامة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلثاء) ،المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة ـ بناء القدرات المحلية ـ الذي تنظمه جامعة «الملك سعود»
بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وألقى البنيان كلمة ذكر فيها أن تسارع وتيرة الصراعات المسلحة الحديثة وظهور التقنية المتقدمة في المجال العسكري ونظم التسليح المتطورة أعطى أهمية
كبرى لدور القيادة والسيطرة في المعارك الحديثة ،ما أدى إلى تغير كبير في المفاهيم القتالية والعقائد العسكرية ومن ضمنها مراكز القيادة والسيطرة وتطلب
ذلك وجود أنظمة قيادة وسيطرة لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وقال إن « القرارات العسكرية تعتمد على مجموعة القيادة والتي تصنع القرار ،وأصبحت العلميات العسكرية خاطفة وسريعة وموقوتة وتتطلب أنظمة قيادة
وسيطرة واتصاالت واستخبارات وبرامج حاسوبية ذات سرعة وموثوقية أمنية عالية ،قادرة على تخزين البيانات وتحليلها واسترجاعها وقادرة على المساعدة
في تقييم األخطار وتقدير الموقف والمفاضلة بين الخيارات المتاحة لمواجهة المواقف وإيجاد الحلول المناسبة ،وهذا يتطلب موارد بشرية ،ومعدات واتصاالت،
ومنشآت وإجراءات ،لتمكين القيادة من إنجاز وظائفها العملياتية والقيادية مثل التخطيط والتوجيه والتنسيق والسيطرة على القوات والعلميات ،إلنجاز المهام
المطلوبة بما يحقق رؤية ميدان المعرفة للقائد».
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نيابة عن ولي ولي العهد
رئيس هيئة األركان العامة يفتتح المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة

عبدالمحسن الحارثي

ن يابة عن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،افتتح رئيسَ هيئ ِة
األركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ،أمس المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة ـ بناء القدرات المحلية ـ الذي تنظمه جامعة
ِ
الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع ،بحضور وزير االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل و مدير جامعة الملك سعود الدكتور
بدران بن عبدالرحمن العمر ،وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط بوزارة الدفاع ،وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بمقر الجامعة.
و القى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدهللا بن شرف الغامدي كلمة أوضح فيها ،أن التحديات العسكرية واألمنية والمعلوماتية المتالحقة التي تمر بها
دول المنطقة هي في ازدياد كمي ونوعي مما يحتم وجود قدرة وطنية مستدامة مبنية على شراكة بين القطاعات العملياتية التنفيذية والمراكز البحثية،
فالتحالف اإلسالمي العسكري المكون من  04دولة ضد اإلرهاب ،و كذلك تمرين رعد الشمال األضخم في تاريخ المنطقة يمثالن تحديا حقيقيا ً ألنظمة قيادة و
سيطرة حديثة تبنى بوقت قصير قابلة للتكيف تبعا لحجم العمليات وطبيعتها .
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ولي ولي العهد يرعى المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة

يرعى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،المؤتمر
العالمي لحلول القيادة والسيطرة «بناء القدرات المحلية»  ،الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع خالل الفترة من  11إلى 21
رجب الجاري الموافق 2412 /0 /22 - 22م ،وذلك في رحاب الجامعة.
وبهذه المناسبة ،رفع رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدهللا بن شرف الغامدي باسمه واسم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لسمو ولي ولي العهد
على رعايته المؤتمر ،الذي يستهدف جميع القطاعات العسكرية والمدنية والصناعية التي تستخدم أو تخطط الستخدام أنظمة القيادة والسيطرة إلدارة
وتنفيذ عملياتها .وأشار إلى أن رعاية سموه تدل على حرصه على تفعيل الشراكة بين أقطاب صناعة المعرفة ،وإدراكا منه بأهمية هذا المؤتمر الذي
يرمي إلى استشراف مستقبل أنظمة القيادة والسيطرة التي تمثل القلب النابض للعمليات الميدانية للقوات المسلحة ،وإثراء لشراكة حقيقية بين قطاعات
الوزارة المختلفة والباحثين في الجامعات والخبراء في الصناعة ،يتم من خاللها تبادل الرؤى والخبرات والتجارب لالنتقال نحو الجيل الجديد من
أنظمة القيادة والسيطرة واألمن السيبراني.
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يناقش األمن في أنظمة القيادة وعولمتها
المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة

عبدالحكيم شار

تتواصل فعاليات "المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة" الذي تنظمه جامعة الملك سعود مع وزارة الدفاع تحت شعار "بناء
القدرات المحلية" ،على مدى يومين ،عبر جلسات متخصصة ويتخللها حلقات نقاش تضم نخبة من المتحدثين والمتخصصين في
قطاع التقنية وأنظمة القيادة والسيطرة ،ومن القطاعين المدني والعسكري ،فيما يختتم المؤتمر أعماله غدًا .
وتناولت الجلسة األولى "تطبيقات وتقنيات أنظمة القيادة والسيطرة" ،وتخللها ثالث كلمات رئيسة ،وألقي الكلمة األولى مدير مركز
األنظمة اإل لكترونية في إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات في وزارة الدفاع ،العميد المهند خالد العايد ،بعنوان "المنظور
المستقبلي ألنظمة القيادة والسيطرة في المجاالت المدنية والدفاعية" ،وتضمنت مجموعة محاور أبرزها القيادة والسيطرة في
التطبيقات العسكرية والمدنية والصناعية ،التحديات المحلية واإلقليمية في تطبيق أنظمة القيادة والسيطرة ".
وأتت الكلمة الثانية بعنوان "التحديات وآفاق حلول أنظمة القيادة والسيطرة" ،ويلقيها الخبير في األمن اإللكتروني الدكتور زيدان
العنزي ،وتتضمن محورين :األول في تحليالت البيانات الكبيرة والرصد الذكي ،ومحور آخر في الذكاء االصطناعي واإلنسان اآللي
والمركبات من دون قائد.
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والكلمة الثالثة ،أتت بعنوان "مخاوف وآفاق تكامل أنظمة القيادة والسيطرة غير المتجانسة" ،وألقاها مدير مركز التميز في القيادة
والسيطرة واالتصاالت والحاسب واالستخبارات بجامعة جورج مايسون ،الدكتور مارك بولن ،ومن أبرز محاورها :الحاجة إلى
تكامل أنظمة القيادة ،والسيطرة غير المتجانسة ،والتحديات المتعلقة بتكامل أنظمة القيادة والسيطرة ،وتحديثات االتصاالت:
بروتوكول ،وعرض النطاق الترددي ..إلخ.
وتضمن الجلسة حلقة نقاش متخصصة تحت عنوان "أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة :الوضع الحالي والمستقبل" ،وأدار الحلقة
اللواء الطيار المتقاعد سعيد الحزنوي ،وتركزت على مجموعة محاور أبرزها ،مناقشة تطبيقات وتقنيات أنظمة القيادة والسيطرة
الحديثة ،وتحليالت البيانات الكبيرة والرصد الذكي للحدث ،والذكاء االصطناعي واإلنسان اآللي والمركبات من دون قائد ،وفرص
البحث والتطوير في بناء أنظمة القيادة والسيطرة المستقبلية.
وتحدث خالل الجلسة كل من مؤسس شركة  XYBASEالدكتور سهيمي أبو حسن ،والرئيس التنفيذي ألمن المعلومات في شركة
نورثروب جرومان مايكل باباي ،ونائب الرئيس في شركة نكسترن ايرالند ستيفن برك ،ومدير الحوسبة السحابية واستراتيجية
المعلومات في شركة ليدو فرانك ميتشيل .
ويختتم اليوم األول بجلسة ثانية بعنوان "تطوير وتكامل واختبار أنظمة القيادة والسيطرة ،والتدريب عليها" ،وتخللها كلمتان
رئيسيتان :األولى ألقاها مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع ،اللواء الطيّار ركن سعد آل عبيد بعنوان "مفهوم القيادة
والسيطرة" ،وأبرز محاورها عناصر القيادة والسيطرة ،ووظائف القيادة والسيطرة.
أما الكلمة الثانية ،والتي ألقاها مدير مركز التدريب في هيئة االتصاالت وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة ،بوزارة الدفاع،
العميد عبدالعزيز الحيدري ،بعنوان "التحديات التي تواجه التدريب والتطوير لتوطين أنظمة القيادة والسيطرة" ،فتناولت مجموعة
محاور أبرزها :مفهوم نقل وتوطين التقنية ،وأبرز التحديات في هذا المجال ،وتجربة وزارة الدفاع في نقل وتوطين التقنية في مجال
القيادة والسيطرة.
وتخللت الجلسة حلقة نقاش حول "إدارة البيانات والمعرفة في أنظمة القيادة والسيطرة" ،وأدارها الدكتور زيدان العنزي ،وتركزت
الجلسة حول أهمية إدارة البيانات والمعرفة في أنظمة القيادة والسيطرة ،والمقاييس المعتمدة في إدارة الثقة لتبادل البيانات ،إلى
جانب اآلليات الفعّالة لكشف وجمع وتجهيز البيانات.
ويتحدث خالل الجلسة ك ٌل من مدير عام العلوم والتقنية العالمية في شركة لوكهيد مارتن ،الدكتور أحمد بخش ،ومدير برنامج
الحكومة الذكية في شركة  IBMالسعودية ،الدكتور أحمد الشبانة ،ونائب الرئيس في أنظمة الدفاع الصاروخي والحماية في شركة
نورثورب جرومان طارق رييس.
ويتابع المؤتمر أعماله لليوم الثاني غدًا الخميس بجلسة ثالثة تحت عنوان "التبادل التقني والمعرفي ألنظمة القيادة والسيطرة ،وبناء
القدرات المحلية وتوطينها" .ويتخلل الجلسة كلمتان رئيسيتان ،األولى بعنوان "تعزيز البحث والبرامج األكاديمية في أنظمة القيادة
والسيطرة" ،ويلقيها وكيل جامعة الملك سعود المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية والمشرف على منظومة صناعة المعرفة في
الجامعة الدكتور عبدهللا الغامدي .وتتركز محاورها حول مبادرات الدعم للبحث والتطوير في أنظمة القيادة والسيطرة ،وآفاق
المسارات األكاديمية المتخصصة في أنظمة القيادة والسيطرة ،إلى جانب الدور األكاديمي في نقل المعرفة والتقنية وخلق القدرات
المحلية في أنظمة القيادة والسيطرة.
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رئيس األركان العامة ووزير االتصاالت
 2016-04-28 3:15 AMالرياض :متعب الهاجري

نيابة عن ولي ولي العهد ،النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان ،افتتح رئيس
هيئة األركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ،مساء أول من أمس ،المؤتمر العالمي لحلول القيادة
والسيطرة -بناء القدرات المحلية ،-الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع ،وذلك في قاعة الشيخ
حمد الجاسر ،بحضور وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ،ومدير جامعة الملك سعود ،وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار
الضباط بوزارة الدفاع .وألقى مدير مركز القيادة والسيطرة لألنظمة المتقدمة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز
العبدالحافظ كلمة عن نتائج مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين وزارة الدفاع والجامعة ،موضحا أن الجامعة تقوم بدور
ريادي في تطوير المنتجات المبتكرة ،وتقديم البحوث والمؤتمرات دعما لوزارة الدفاع في تطوير أنظمتها في كل
المجاالت ،كأنظمة القيادة والسيطرة واألنظمة المتقدمة واألمن المعلوماتي لقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
الدكتور عبدهللا الغامدي كلمة ،أشار فيها إلى التحديات العسكرية واألمنية والمعلوماتية المتالحقة التي تمر بها دول
المنطقة ،والتي تحتم بناء ووجود قدرة وطنية بين مراكز المعلومات األمنية والمراكز البحثية ،مؤكدا أن التحالف
اإلسالمي العسكري ضد اإلرهاب وتمرين رعد الشمال جاء لتجسيد تلك األنظمة الحديثة للقيادة والسيطرة.
الجرائم اإللكتروني.
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الجزيرة  -محمد الغشام:
نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،افتتح معالي
رئيس هيئ ِة األركا ِن العامة المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة  -بناء القدرات المحلية  -والذي تنظمه
الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان،
َ
جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع ،وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بحضور وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ومعالي مدير جامعة الملك سعود
وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط بوزارة الدفاع.
والقى الدكتور عبدهللا بن شرف الغامدي رئيس اللجنة المنظمة كلمة قال فيها إن التحديات العسكرية واألمنية والمعلوماتية المتالحقة التي تمر بها دول المنطقة
هي في ازدياد كمي ونوعي مما يحتم وجود قدرة وطنية مستدامة مبنية على شراكة بين القطاعات العملياتية التنفيذية والمراكز البحثية فالتحالف اإلسالمي
العسكري ضد اإلرهاب المكون من  04دولة و كذلك تمرين رعد الشمال األضخم في تاريخ المنطقة يمثالن تحديا حقيقياً ألنظمة قيادة و سيطرة حديثة تبنى
بوقت قصير قابلة للتكيف تبعا لحجم العمليات وطبيعتها.
التركيز على
ك سعود قرا َرهَا بالتوج ِه نحو
ثم القى معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود الذي ذكر انه منذ أن اتخذت جامعةُ المل ِ
ِ
تقديم رسال ٍة وطني ٍة تهدفُ
بأسره ،لمناقشتِها وتحليلِها ،للمساهم ِة في
ت التي ته ُّم الوطنَ والمواطنَ والمجتم َع
ب البحثي ِة وهي ماضيةٌ في
اختيار الموضوعا ِ
الجوان ِ
ِ
ِ
ِ
ت التقدم.
ب
إلى
المجتمع والوط ِن عقبا ِ
ث قضاياه ،لبنا ِء حيا ٍة أفضل ،وتجني ِ
ت المجتمع ،وبح ِ
تقديم الحلو ِل لمشكال ِ
ِ
ِ
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الرياض
رئيس
نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،افتتح
َ
األركان العامة الفريق أول ر كن عبدالرحمن بن صالح البنيان ،أمس المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة ـ بناء القدرات المحلية ـ الذي
هيئ ِة
ِ
تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع ،بحضور وزير االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ومدير جامعة
الملك سعود الدكتور بدرا ن بن عبدالرحمن العمر ،وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط بوزارة الدفاع ،وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر بمقر
الجامعة.
وفي بداية الحفل القى مدير مركز القيادة والسيطرة لألنظمة المتقدمة بجامعة الملك سعود الدكتورعبدالعزيز العبدالحافظ كلمة بين فيها أن المؤتمر أحد
الثمرات الناتجة من مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين وزارة الدفاع والجامعة ،حيث تضطلع الجامعة بدور ريادي في تطوير المنتجات المبتكرة
وتقديم البحوث وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات دعما ً لتوجهات وزارة الدفاع في تطوير أنظمتها في مجال انظمة القيادة والسيطرة والمتقدمة واألمن
السيراني حيث تدعم هذه األنظمة متخذي القرار عبر توفير البيانات والمعلومات بالشكل والوقت المناسب ومعالجاتها بالتقنيات الذكية ،ونظراً لألهمية
البالغة لتلك األنظمة فقد تولى مركز القيادة والسيطرة لألنظمة المتقدمة ،ومركز التميز ألمن المعلومات بجامعة الملك سعود زمام المبادرة لبناء
القدرات الوطنية وتوطين التقنيات لتلك األنظمة.
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غازي القحطاني  -الرياض -تصوير  -علي السهيمي
األربعاء 7402/40/72

األركان العامة مساء أمس المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة «بناء القدرات
افتتح الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ،رئيس هيئ ِة
ِ
المحلية» والذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر.
ثم القى الدكتور عبدهللا الغامدي رئيس اللجنة المنظمة كلمة قال فيها إن التحديات العسكرية واألمنية والمعلوماتية المتالحقة التي تمر بها دول
المنطقة هي في ازدياد كمي ونوعي مما يحتم وجود قدرة وطنية مستدامة مبنية على شراكة بين القطاعات العملياتية التنفيذية والمراكز البحثية.
وقال الدكتور محمد السويل وزير االتصاالت في كلمته« :إننا في رؤية السعودية  0202نهدف في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
للوصول لتغطية خدمات النطاق العريض لتتجاوز  02في المئة من المنازل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و 66في المئة في المناطق
األخرى.
بعد ذلك ألقى رئيس هيئة األركان كلمة قائال فيها إن تسارع وتيرة الصراعات المسلحة الحديثة وظهور التقنية المتقدمة في المجال العسكري
ونظم التسليح المتطورة أعطى أهمية كبرى لدور القيادة والسيطرة في المعارك الحديثة مما أدى إلى تغير كبير في المفاهيم القتالية والعقائد
العسكرية ومن ضمنها مراكز القيادة والسيطرة  .وفي الختام كرم راعي الحفل الرواد الذي قادوا قصص نجاح في مجال أنظمة القيادة
والسيطرة والفائزين بمسابقة األمن اإللكتروني «سايبرأريبيا» والتي اقيمت على هامش المؤتمر بمشاركة أكثر من  052طالبا وطالبة من
مختلف الجامعات.
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المواطن-واس
نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،افتتح
رئيس هيئة األركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان -أمس -المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة -بناء القدرات
المحلية -الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع ،بحضور وزير االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم
السويل ،ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط بوزارة الدفاع ،وذلك
بقاعة الشيخ حمد الجاسر بمقر الجامعة.
وألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر -الدكتور عبدهللا بن شرف الغامدي -كلمة أوضح فيها أن التحديات العسكرية واألمنية والمعلوماتية
المتالحقة التي تمر بها دول المنطقة هي في ازدياد كمي ونوعي؛ مما يحتم وجود قدرة وطنية مستدامة مبنية على شراكة بين القطاعات
العملياتية التنفيذية والمراكز البحثية ،فالتحالف اإلسالمي العسكري المكون من  04دولة ضد اإلرهاب ،وكذلك تمرين رعد الشمال األضخم في
ً
حقيقيا ألنظمة قيادة وسيطرة حديثة تبنى بوقت قصير قابلة للتكيف تبعًا لحجم العمليات وطبيعتها.
تاريخ المنطقة يمثالن تحديًا
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