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 ه  اتحمة هللا وبركالسالم عليكم ور

وقد وجهت    عقد التوجه البديل اولى اجتماعاته والمحصورة على المنتسبين  2021انه وفي الفاتح من سبتمبر 

خل لعدة اسباب منها ضعف الشبكة  من الدا لم يتمكن الغالبية من الحضور عضوا للمشاركة   345ى الدعوة ال

 عضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور ق لالح وجب اصدار مايلي كلهذا 

 

 االجتماع ومالحضات رسالة 

 

انهم ليسوا من اصحاب  .  يتشاركون بصفة واحدهتفاعلوا مع هذا التوجه  والذين  الموجودين في هذا االجتماع 

كما  ترى اليمن هذه الكوكبة هم المجموعة التي قلبها مملوء باليمن الغير  الحاضرون هنا . مرتعشه االيدي ال

 يستحق ان يكون 

, ومن كان  في قلبه  تى مجاالت الحياة  ش في صبح في مقدمة دول العالم يستحق بأن يان اليمن  ك من كان يش

 هنا  فمكانه ليس .  والحياة المستقرة االمنه    اه على مقاييس الرفا يستحق   االنسان اليمني أن ذرة شك ب 

ء  من ابناهنا   نحنر من احد  ضولم ننتظر ضوء اخنستأذن حزب لم  , اجتمعنا هنا لم تمنعنا توجهاتنا السياسية  

 اليمن  قلوبنا لسنا مدينين الحد سوى ذلك الذي يمل ه , تشرون في جميع ارجائ المجتمع اليمني ومن 

 الوطن لي  طن وليس ماذا سيقدم سأقدم للوذا مانتمي للتوجه البديل سؤاله واضح سؤاله من ي

اوال على ان قرارك بيدك وهذا ما  فهذا دليل قاطع حو توجه بديل واتخذت قرارك نمادمت قد وصلت الى هنا 

 بأن ننتمي سويا لهذا التوجه.  علنا فخورين  جي

سياق مستقبلي صرف  ع بأن سياق التوجه البديل  ودين في اجتماع اليوم قد تولد ليهم االنطباجالشك ان المو 

قد  وازالة كل ما حدث وسائل العصر المتاحة بل  لقفز باليمن الى االتجاه الصحيح مستخدما ايكافح من اجل ا

 .  يسبب تأخيرها

,  خطوطنا  ة طالت المعاناة الن ليس كل الخطوط العريض,  لم تتغير  فكاراال الن   اليمني  ة الشعب طالت معانا

توجه  خياراتنا مفروضه علينا حان الوقت ان نوجد , اغلب لب توجهاتنا مفروضة علينا غالت معاناتنا الن ا ط

 بديل  

 

 خطط ان يكون هذا االجتماع طويل  ليس من الم

ه  تقول بأن التصور الذي يستغرق وقتا طويال لشرحفلسفة  والن احد احكام ال,  فلسفة التوجة الن النقاش عن 

    . ى مراجعه يحتاج ال

 

على سوداوية الوضع يقف امام فرصة  , و ي اليوم اليمن ع المجتمعلى يقينية ان   يل تستند فلسفة التوجه البد 

لتحقيق  المتاحة العصرية ظمة ناالبأحدث بإعتماد العمق الحضاري لالمة وربطه  تاريخية إلحداث تغيير جذري  

   في المرحلة االولى   هدفين رئيسيين طموحاته واضعا امام عينيه 

 



 

 

من خاللها سيتمكن  التي العصرية واالنظمة االدوات   من  همكينوتترميم الهيكل المجتمعي  اعادة  ل االوهدف ال

 . وطنالة التفتت التي يعيشها ال ح على فوري السريع بل واليقاف االفرض من 

 

طط  بخ  الثالثه العالمية  اعية  الثورة الصنه الذي تقود والمتاح   في الطريق الصحيح  وضع اليمنالثاني الهدف 

 ؤمن مستقبله لقرون قادمه  ضمانات ت بما يقدم  استراجية وشراكات مستقبلية مبتكره 

خصص يشكل في  اجنحة لكل منها فريق عمل م ثالث ى كما هي واضحه في ادبياته يستند ال التوجه البديل  خطة

 ه المجلس التنسيقي االعلى  جملم

 ئ واالسس المباد فريق  –الهيكل المجتمعي  فريق  –ة والعقود فريق االدار 

 جنحة لمحة سريعة لمهام اال

 جناح االدارة والعقودهمة م اوال 

 

 

في المعركة المستمرة بين الذكاء البشري والذكاء اآللي ، تقترب اآلالت من تجاوز  يدرك التوجه البديل  انه 

ئيسية للثورة  الذكاء البشري.  يعد االستخدام غير المقيد للتقنيات الرقمية في أتمتة العمليات أحد المزايا الر

الصناعية الثالثة.  نتيجة لذلك ، بدأت جميع الدول المتقدمة والنامية في رقمنة المهام العادية.  وهكذا ، حققت  

  عالية من حيث بناء البنية التحتية    تنفيذية( مساحة  ICTالتقنيات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) 

فرضت  يم ، وتعبئة األموال ، والحوكمة اإللكترونية ، و، وخلق فرص العمل ، وإصالحات قطاع التعل للدول

ه اصبح  من الواضح أنتنمية والرفاهية . للق والربط البشري االلكتروني يستند على التعليم العمينظاما تعليميا 

     .   شرائح المجتمع بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو الرقمنةكل ط حتمي رب

 

يتم اتباع ممارسات الذكاء االصطناعي الجديدة عبر المجتمع     تأثير الرقمنة والذكاء االصطناعي على الحوكمة 

العالمي في مجاالت األمن والرعاية الصحية ومنع الجريمة والكشف عنها والتعليم والزراعة وشبكات  

 االستشعار  

 



 

 

مكن اي  هي ما سي  التقنيات المبتكرة التي يمكن اعتمادها لضمان جودة أفضل وتقديم أفضل للخدمات للمجتمع 

 بدء مرحلة الثورة الصناعية الثالثه في المكان الالئق  مجتمع من  

 

 االهداف المرحلية  

 OCEDظمام اليمن الى منظمة  بأنطالبة  نتخابات الداخلية ستبدأ المحل الترشيحات واالبعد استكمال مرا .1

كاء  للوصول للذ رية المجتمعية الحوضع لوائح ؤتمر عاجل ل عداد لم طالبة في يوم االنظمام باالوالم

 الصناعي 

   

اختيار شركاء كل  وللمنظومة االلكترونية المطلوبه  التصورات لنوع الكونسرتيوم االستثماري ستكمال ا .2

 واضحه وشفافه. بناء على محددات   مرحلة بحسب الحاجة و

 التزمين العملياتي  

 العقود التشغيلية  خيارات و واع ان

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فريق االدارة والعقود

 يفي للتوجه البديل  البرنامج التثق 

 ه المقترحالمصادر االستشارية 

 جميع المصادر سيتيحها التوجه ألعضائه 

 

 الذكاء الحرفي: الثورة ، والتعريفات ، واألخالق ، واألساس . 1 

 ]سانديب تومار[  

 تأثير رقمنة الحكم على المجتمع . 2 

 [J ]رجا كيشور وس. سوغونا ماليكا  . 

 . تأثير الذكاء االصطناعي على االقتصاد العالمي 3 



 

 

 ]ديباشيش و ر. سريفاستافا[  

 . الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية 4

 ]أجاي كومار ياداف وراجيش ماميال[  

 . اعتماد الذكاء االصطناعي في القطاعات الصناعية وأثره 5 

 ]سوميل جين وبونييت كومار[  

 مقابل اإلرهاب  االلكترونية  . آلة المخابرات 6

 ]بيالي هالدار وأشوك سينغ[  

7  .IoTCrypt -   نظام ذكي لتأمين أجهزة إنترنت األشياء باستخدام الذكاء الفني والتعلم اآللي 

 ]أكريتي سينغال وأناند شارما[  

 . األنظمة الذكية: تعزيز األمن باستخدام تقنية التعلم العميق 8

 ]ساتياجي سريفاستافا ، وأبيشيك سينغ ، وديباك دوديجا[  

 صد اإلرهاب بشكل فعال النهج القائم على االستخبارات اآللية لر .9

 ]ريازفير سينغ ، وساهيل شارما ، وفيجاي كومار[  

   

 

  



 

 

 

 الهيكل المجتمعي  جناح ثانيا 

 ة والعمق المستقبلي المنظومة الحضاري

 مرحلة الثانية ترشيحات اليتم تحديد اجتماع خاص باليات فريق الهيكل االجتماعي بعد استكمال 

 

 

 ثالثا جناح المبادئ واالسس 

 امعه جعقيدة 

  تهاا تنتهي تجهيز  ةلثمرحلة الثاترشيحات البعد استكمال  المبادئ واالسس يتم تحديد اجتماع خاص باليات فريق 

 اعالن البدء في المرحلة العملياتية ب

 



 

 

 


