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»هدفـــي األول أن تكـــون بالدنـــا نموذجـــًا ناجحـــًا 
ورائـــدًا فـــي العالـــم علـــى كافـــة األصعدة، وســـأعمل 

معكـــم علـــى تحقيـــق ذلـــك.«

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

العلميـــة  االبتـــكارات  زمـــن  فـــي  نعيـــش  »نحـــن 
غيـــر  النمـــو  وآفـــاق  المســـبوقة،  غيـــر  والتقنيـــة 
الجديـــدة  التقنيـــات  لهـــذه  ويمكـــن  المحـــدودة، 
مثـــل الـــذكاء االصطناعـــي وإنترنـــت األشـــياء، فـــي 
أن  األمثـــل؛  النحـــو  علـــى  اســـتخدامها  تـــم  حـــال 
ـــه  ـــد ضخمـــة، وفـــي الوقـــت ذات ـــم فوائ تجلـــب للعال
فقـــد ينتـــج عـــن هـــذه االبتـــكارات تحديـــات جديـــدة؛ 
العمـــل، والمهـــارات الالزمـــة  أنمـــاط  مثـــل تغيـــر 
زيـــادة  العمـــل، وكذلـــك  للتأقلـــم مـــع مســـتقبل 
ــيبراني، وتدفـــق المعلومـــات،  ــر األمـــن السـ مخاطـ
ممـــا يســـتوجب علينـــا معالجـــة هـــذه التحديـــات 
فـــي أقـــرب؛ وقـــت لتفـــادي تحولهـــا إلـــى أزمـــات 

واجتماعيـــة.« اقتصاديـــة 



الفهرس



9

االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

١٠ تقديم	

الملخص	التنفيذي																																																							١٢

١٦ المقدمة	

منهجية	إعداد	االستراتيجية	الوطنية	لألمن	السيبراني						٢٠ 

			اإلطار	المرجعي	لتطوير	االستراتيجية																											٢٢

٢٤ عناصر	االستراتيجية	
٢٥	 المبادئ	األساسية	
٢٦ الرؤية	
٢٧ األهداف	االستراتيجية	

٣٠ القطاع	الخاص	

٣٢ األطـر	الوطنية	

٣٤ الخطة	التنفيذية	

٣٦ مؤشرات	األداء	الرئيسية	

٣٨ الخاتمة	



10

االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

تقديم

    تحظـى اململكـة مبكانـة عامليـة وإقليميـة مرموقـة، وتتطلـب هـذه املكانـة جهـوداً عظيمـًة لحاميتهـا وتعزيزهـا 

عـــى جميـــع املســـتويات واألصعـــدة؛ فهـــي تخـدم ضيـــوف الحرمني الرشيفني، ومتثـــل مصـدراً رئيســـيًا للطاقـة يف 

األسـواق العامليـة، وتسـعى لتوفيـر وجهـة اسـتثامرية جاذبـة لالسـتثامر املحلـي واألجنبـي، وتسـهم يف تعزيـز األمـن 

عـى مسـتوى منطقتهـا والعـامل. 

ومتـــي اململكـــة -بـإذن اللـه- بقيـــادة خـادم الحرمـني الرشيفـني امللـك سـلامن بـن عبـد العزيـز آل سـعود -أيـده 

اللـــه بتوفيقـــه- وويل عهـــده األميـن صاحـب السـمو امللكـي األميـر محمـــد بـن سـلامن بـن عبـد العزيـز -حفظـه 

اللـــه ورعـــاه- ووفـــق رؤيـة اململكـة 2030 نحـو تعزيـز مكانتهـا اإلقليميـة والدوليـة، ومنـو قوتهـا االقتصاديـة، كـام 

ســـعت وســـتظل ســـاعية لتمكـني منظومـــة األمـن واألمـان وترســـيخها؛ بوصفهـا منطلـق البنـــاء والتنميـة والرخـاء 

لبنـاء املسـتقبل املـرشق.

إن هـــذه املكانـــة التـــي تحظـى بهـا اململكـة قـد جعلتهـــا مسـتهدفًة؛ لإلرضار بأمنهـــا واقتصادهـا وتنميتهـا؛ ومـن 

ذلـــك االســـتهداف الســـيرباين الـــذي يتزايـد عامليـاً، وهـــو ما جعـل األمـن الســـيرباين أولويـًة لكافـــة الـدول بهـدف 

تعزيـــز فضائهـــا السـيرباين وحاميتـه مـــن املخاطـر والتهديـدات املتنوعـــة واألبعـاد الجيوسياسـية. 

لقـــد أصبحـــت التهديـــدات والهجـــامت الســـيربانية أكثـر تطـــوراً وخطـراً عـــى دول العـامل وأنظمتـــه ومؤسسـاته، 

وعــــرب طــــرٍق مبتكــــرٍة مل تعهــــد مــــن قبــــل، ويتوقــــع تزايــد ذلــــك مســــتقبالً، إذ تتشــارك هــــذه الجهــات 

والكيانــــات اآلليـــات والتقنيـــات بشـــكل رسيـــع حـول العـامل لشـــن هجامتهـا. 

وحيــــث أدركــــت اململكــــة ذلــــك، وأدركــــت أن األمــن الســــيرباين أضحــى هدفًــــا ومقومــاً أساســــيًا لتعزيــز 

هــــذه املكانـــة، ولحاميـــة املصالـح الحيويـــة للدولـة وأمنهـا الوطنـي والبنـى التحتيـــة الحساسـة والقطاعـات ذات 

األولويـــة والخدمـــات واألنشـــطة الحكوميـــة؛ فقـــد قامـت بتعزيـز الجهـــود واألنشـطة يف مجـــال األمـن السـيرباين 

خـــالل الفـــرة املاضيــــة؛ وكان مــن أبــرز هــذه الجهــــود إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لألمــــن الســيرباين، واعتــامد 

تنظيمهــــا، وجعلهــــا مرتبطـــًة بامللـك -أيـده اللـه-، بحيـــث تكـون الجهـة املختصـة يف اململكـــة باألمـن السـيرباين، 

واملرجـــع الوطنـي يف شـؤونه. 

ولقـــد أســـند لهـــذه الهيئـــة مهـامٍت اســـراتيجية عاليـة األهميـــة جـاء يف مقدمتهـــا إعـداد االســـراتيجية الوطنيـة 

لألمـــن الســـيرباين واإلرشاف عـــى تنفيذهـا، واقـــراح تحديثهـا، وإنفـــاًذا لذلـك فقـد تم إعـداد هـــذه االسـراتيجية 

وفـــق رؤيـــة واضحـــة ومحـددة نحـو الوصـول إىل فضـاء سـيرباين سـعودي آمـــن وموثـوق ميكـّن النمـو واالزدهـار، 

ومبـا يعـزز املحتـوى املحـيل، ويدعـم األعـامل واألنشـطة املتعـددة، ويوفـر فرصـاً لتطويـر صناعـة األمـن السـيرباين 
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يف اململكـــة، مـــع إيجـــاد وظائـف جديـدة، وبنـــاء قـدرات متخصصـة، باإلضافـة إىل تحفيـــز االسـتثامر يف األبحـاث 

والتطويـر. 

إن مـــن شـــأن هـذه االســـراتيجية أن تؤسـس منظومـة وطنيـًة متكاملـًة لألمـن السـيرباين تكـون متسـقًة مـع أبـرز 

املامرســـات الدوليـــة املتميـــزة يف هـذا املجـال، وأن تبنـي منهجـًا شـــامالً ميّكـن جميـع الجهـات مـن رفـع مسـتوى 

أمنهـا السـيرباين وحاميـة شـبكاتها وأنظمتهـا وبياناتهـا اإللكرونيـة، وأن تسـهم يف تطويـر مبـادئ األمـن السـيرباين، 

وتعزيـــز إدراك املؤسســـات واألفـراد ملسـؤولياتهم الوطنيـــة تجاهـه، ومـن شـأنها كذلـك أن تحقـق مسـتوًى عاليًـا

مـن النضـج واملهنيـة يف املامرسـات، وفـق مسـؤولية كل جهـة عـن أمنهـا السـيرباين مبـا ال يتعـارض مـع اختصاصـات 

الهيئـة ومهامتهـا الـواردة يف تنظيمهـا.

إن دعـم تنفيـذ هـذه االسـراتيجية عـى أرض الواقـع ومتويلهـا سـيكون معـززًا لجهـود اململكـة يف املحافظـة عــى 

منظومــــة األمــــن واألمــــان وتعزيزهــا، وسيســاهم يف تحقيــــق رؤيتهــا الطموحــة )رؤيــــة 2030( واملحافظــة 

عـــى مكتســـباتها التنمويـــة واالجتامعيـة واالقتصاديـة، وســـيعزز جهـود جهاتهـا الوطنيـــة يف رفـع مسـتوى األمـن 

الســـيرباين، والتـــي أمثـــرت عـن حصـــول اململكـة عـى املرتبـــة الثالثـة عـرشة عـى مسـتوى العـــامل عـام 2018م يف 

املـــؤرش العاملـــي لألمـن الســـيرباين الـذي يجريـه االتحـاد الـدويل لالتصـــاالت التابـع لألمـم املتحـدة. 

لكننـــا نـــدرك أن حجـــم التحديـات مـازال كبـرياً يف وقتنـا الحـايل، ويتطلـــب مقابلتـه بجهـود أكـرب سـواء أكان ذلك 

مـن الهيئـة أم مـن الجهـات الوطنيـة، مـع يقيننـا أن كلفـة األمـن السـيرباين عاليـة؛ وأن كلفـة الحـوادث السـيربانية 

يف حـال حدوثهـا -ال قـدر اللـه- أعـى وأخطـر؛ لذلـك فـإن األمـل يحدونـا بـأن ترجـم هـذه االسـراتيجية الوطنيـة 

واألطـر الوطنيـة املتعلقـة بهـا إىل واقـع ملمـوس يقلـل املخاطـر، ويرفـع الثقـة، ويدعـم النمـو. 

والله ويل التوفيق،،،

د. مساعد بن محمد العيبان

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لألمن السيرباين
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الملخـــص	
التنفيـــذي
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الملخـــص	التنفيذي
ــة  ــة متكامل ــة وطني ــة رقمي ــة تحتي     إن وجــود بني

وآمنــة يعــد أحــد أهــم العوامــل املمكنــة للنمــو 

التقنيــة  اســتخدام  يف  التوســع  أن  إال  واالزدهــار؛ 

يفتــح آفاقــاً جديــدة للثغــرات األمنيــة والتهديــدات 

ــز األمــن الســيرباين  الســيربانية؛ مــام يســتوجب تعزي

املعلومــات،  تقنيــة  وأنظمــة  الشــبكات،  لحاميــة 

وأنظمــة التقنيــات التشــغيلية، ومكوناتهــا مــن أجهزة 

وبرمجيــات، وحاميــة مــا تقدمــه مــن خدمــات، ومــا 

ــل،  ــراق، أو تعطي ــن أي اخ ــات م ــن بيان ــه م تحوي

أو تعديــل، أو دخــول، أو اســتخدام، أو اســتغالل، 

وكذلــك لتعزيــز الربــط التقنــي اآلمــن بــني الخدمــات 

ــي. ــاد الرقم ــم االقتص ــة، ودع الحكومي

    ولقــد قامــت الهيئــة بإعــداد االســراتيجية الوطنيــة 

األوىل لألمــن الســيرباين تنفيــذاً الختصاصاتهــا املحددة 

يف تنظيمهــا الصــادر باألمــر امللــي رقــم )6801( 

مادتــه  يف  قــى  الــذي  1439/2/11هــــ،  وتاريــخ 

اســراتيجية  بإعــداد  الهيئــة  باختصــاص  الرابعــة 

ــيرباين. ــن الس ــة لألم وطني

    ويســتعرض هــذا امللخــص أبــرز الجوانــب يف 

منهجيــة إعــداد هــذه االســراتيجية وتصميــم رؤيتهــا 

ــؤولياتها،  ــة ومس ــات الوطني ــا، وأدوار الجه وأهدافه

التنفيذيــة  والخطــة  الوطنيــة  األطــر  وكذلــك 

تعزيــز  بــني  التــوازن  يحقــق  مبــا  لالســراتيجية؛ 

األمــن الســيرباين، ورفــع الثقــة، واملســاهمة يف النمــو 

ــة إعــداد االســراتيجية  واالزدهــار. واشــتملت منهجي

عــى الخطــوات األساســية التاليــة:

الرجــوع إىل الوثائــق الوطنيــة، ويف مقدمتهــا   •

ــة ذات  ــة الوطني ــة اململكــة 2030، واألنظم رؤي

ــة لألمــن  ــة الوطني ــم الهيئ ــا تنظي ــة ومنه العالق

ــيرباين. الس

ــة  ــيربانية العاملي ــر الس ــرز املخاط ــة أب دراس  •

واملحليــة.

تصميــم إطــار مرجعي خــاص باالســراتيجية   •

مســتنداً عى أفضل املامرســات العامليــة الناجحة 

واملســتجدات الحديثــة يف األمــن الســيرباين لبنــاء 

هــذه االســراتيجية، يغطــي جميــع جوانــب 

ــامت والسياســات،  األمــن الســيرباين مــن التنظي

ــدرات.  ــاء الق ــيرباين وبن ــاع الس ــات الدف وعملي

ويشــتمل هــذا اإلطــار عــى ســتة محــاور وهــي: 

التكامــل والتنظيــم والتوكيــد والدفــاع والتعــاون 

والبنــاء.

ــال  ــذا املج ــة يف ه ــدول املتقدم ــارب ال تج  •

وأفضــل املامرســات حيــث متــت دراســة تجــارب 

ــة. 20 دول

تحليل الوضع الراهن يف اململكة.  •

العنــارص  وتحديــد  االســراتيجية  صياغــة   •

لهــا. املختلفــة 

    ووفقــاً لذلــك فقــد متــت صياغة رؤية االســراتيجية 

الوطنيــة لألمــن الســيرباين بأســلوب متــوازن بــني 

ــة يف اآليت: األمــان والنمــو، ممثل

فــــــــضاء	ســــيبـــــراني	ســعــــــــودي	آمـــــــن	

ـــار ـــو	واالزدهــــ ـــّكن	النمــــ ـــوق	يمــ وموثــ
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    وتســعى الهيئــة مــن خــالل هــذه االســراتيجية إىل تحقيــق ســتة أهــداف رئيســية لتأســيس منظومــة متكاملــة 

ــاء.  ــاون والبن ــاع والتع ــد والدف ــم والتوكي ــل والتنظي ــة: التكام ــة، تغطــي املحــاور التالي ــن الســيرباين يف اململك لألم

وهــذه األهــداف هــي:

البناءالتعاونالدفاع

التوكيدالتنظيمالتكامل

حوكمة متكاملة ل�من السي�ا� 

ع� ا	ستوى الوطني

الوطنية   الفنية  القدرات  تعزيز 

� الدفــــاع ضـــــد التهديدات 

السي�انية

إدارة فّعالة للمخاطر الســـي�انية 

ع� ا	ستوى الوطني

تعزيـــز الـــ�اكات والتعاون � 

ا�من السي�ا�

حــــــ�ية الفـــــــضاء

السي�ا�

الوطنية  الب�يـــة  القدرات  بناء 

وتطوير صناعة ا�من السي�ا� � 

ا	ملكة

    كــام تــم تصنيــف الجهــات ذات العالقــة مــع حوكمــة األدوار واملســؤوليات لــكٍل مــن الجهــات يف منظومــة األمــن 

ــة العســكرية  ــة لألمــن الســيرباين والجهــات الحكومي ــة الوطني ــة، وتشــمل هــذه الجهــات: الهيئ الســيرباين الوطني

واألمنيــة واملدنيــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع الوطنــي واملجتمــع الــدويل.

    ويف ســياٍق متــواٍز ومتكامــل مــع االســراتيجية الوطنيــة لألمــن الســيرباين، تــم إعــداد أربعــة أطــر وطنيــة متثــل 

مكونــات أساســية يف تحقيــق األهــداف االســراتيجية، وهــي موضّحــة كالتــايل:

اإلطــــــار الوطني إلدارة
مخاطر األمن السيبراني

اإلطـــــــــــــــــــــار الــــــوطــــــــني
لمـــــــشاركة المعــــــــلومات

اإلطـار الوطني لالستجابة
للحـــــــوادث الســـــــــــيبرانية

اإلطــــــــــــــار الوطــــــــــني
لـــــــــــــبناء القـــــــــــــــدرات
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ــة،  ــة مســارات رئيســية متوازي ــى ثالث ــامد ع ــنوات باالعت ــدى خمــس س ــى م ــذ هــذه الخطــة ع ــيتم تنفي     س

ــايل: ــاً، كالت ــى ســبعني مرشوع ــوي ع ــادرة تحت ــة عــرش مب ــى أربع وتشــتمل هــذه املســارات ع

املسار األول: مشاريع العائدات املرتفعة  .1

إطالق مشاريع محددة عاجلة ذات أثر ملموس يف رفع مستوى األمن السيرباين يف اململكة.

املسار الثاين: برنامج متكني الجهات الوطنية  .2

تقديم خدمات أساسية يف األمن السيرباين للجهات الوطنية؛ لرفع مستوى األمن السيرباين لديها.

املسار الثالث: املبادرات الوطنية  .3

ــل املــدى خــالل خمــس  ــر االســراتيجي طوي ــة ذات األث ــادرات واملشــاريع الوطني ــذ مجموعــة مــن املب تنفي

ســنوات.

    ولقيــاس كفــاءة االســراتيجية الوطنيــة يف تحقيــق أهدافهــا، تــم تحديــد عــدد مــن مــؤرشات األداء الرئيســية 

ــؤرشات األداء  ــاب م ــيتم احتس ــا، وس ــار إليه ــداف املش ــن األه ــدف م ــكل ه ــدم ل ــتوى التق ــاس مس ــة لقي الذكي

ــة. ــن املــؤرشات الفرعي ــة م ــق مجموع الرئيســية عــن طري

    وللوصــول إىل فضــاء ســيرباين ســعودي آمــن وموثــوق ميّكــن النمــو واالزدهــار، ســيتم تنفيــذ هــذه االســراتيجية 

بأســلوب تشــاريك تكامــيل مــع الجهــات ذات العالقــة وبقيــادة الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين.

 



المقدمة

تســــــتهدف	االســتراتيجــــــــــــية	
توجيـــه	الجـهــود	الوطنية	نحـو	
تعزيز	أمـــــن	الفــــضاء	السيبراني

٠١
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انطالقــاً مــن كــون الفضــاء الســيرباين أولويــة وطنيــة 

وتأمــني  االقتصاديــة،  املكونــات  لحاميــة  ملحــة؛ 

ــه  ــام أن ــة، ك ــى التحتي ــة والبن ــات اإللكروني الخدم

ــة  ــة اململك ــق رؤي ــية لتحقي ــات األساس ــد املقوم أح

2030. ويف ظــل توســع اململكــة يف تقديــم الخدمــات 

فــإن  التقنيــة؛  اســتخدام  وانتشــار  اإللكرونيــة 

ــتهدف  االســراتيجية الوطنيــة لألمــن الســيرباين تس

توجيــه الجهــود الوطنيــة نحــو تعزيــز أمــن الفضــاء 

ــود  ــم الجه ــاً لدع ــاراً وطني ــون إط الســيرباين، وأن تك

الحكوميــة، والبنــى التحتيــة عاليــة األهميــة؛ مبــا 

يعــزز أمــن الفضــاء الســيرباين للمملكــة، واتبــاع 

ــة  ــة، وحامي ــع التقني ــل م ــة؛ للتعام املامرســات اآلمن

ــة  ــات، واألنظمــة للجهــات الوطني املعلومــات والبيان

باململكــة، كــام تســتهدف االســراتيجية العمــل عــى 

إعــداد املؤهلــني، وتشــجع الجهــات الوطنيــة والقطاع 

الخــاص ومتكينهــا مــن االســتثامر، وخلــق بيئــة حيوية 

ــيرباين. ــن الس ــكار يف األم لالبت

    وانطلقــت االســراتيجية مــن الســياق االســراتيجي 

واألحــداث  املعطيــات  وفــق  الســيرباين،  لألمــن 

واملتغــريات العامليــة الحديثــة، ووفــق التطــورات 

املرتبطــة بالتوجهــات، نحــو الربــط التقنــي بــني 

ــوع الرقمــي لالقتصــاد، مــن  ــك التن ــات، وكذل الخدم

ثــم البــدء يف الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وكذلــك قــرب 

ــع التوســع يف  ــل الخامــس، م ــات الجي انطــالق خدم

إنرنــت األشــياء، وكذلــك تنــوع املخاطــر وحجــم 

تأثريهــا. إذ كانــت الهجــامت الســيربانية فيــام مــى 

ــة؛  ــدول املختلف ــة يف ال ــة التقني ــى األنظم ــن ع تش

لكنهــا تتســبب يف أثــر محــدود، كبعــض االنقطاعــات 

تصــل  لكنهــا مل  البيانــات؛  مــن  فقــدان جــزء  أو 

ــو  ــام ه ــاً، ك ــاً وأمني ــري اقتصادي ــر الكب ــتوى األث ملس

ــوم. ــا الي ــال يف عاملن الح

ــى  ــة والبن ــة التقني ــع األنظم ــت جمي ــد أصبح     لق

عرضــة  أكــر  العــامل  دول  مــن  كثــري  يف  التحتيــة 

تتزايــد  أن  املتوقــع  ومــن  الســيربانية.  للمخاطــر 

ازديــــــــــــــاد
المخــــــاطر
السـيبرانية

التنوع الرقمي
لـالقـتـــــصاد

الثورة الصناعية
الـرابـعـــــــــة

انطالق الجـيل
الـخــــامـــس

إنــــــــرتنــت
األشـــــــــيـاء

المقدمة
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تكاليــف الهجــامت الســيربانية بشــكل أكــرب عــى 

املســتوى العاملــي واملحــيل؛ مــام يدفــع الــدول لبــذل 

ــر  ــذه املخاط ــوارد إلدارة ه ــود وامل ــن الجه ــد م املزي

ــار. ــور واالزده ــرص التط ــام ف ــع اغتن ــوازن؛ م بت

    وتبعــاً لذلــك تــأيت أهميــة تنفيــذ هذه االســراتيجية 

اململكــة  يف  الســيرباين  الفضــاء  إدارة  يف  وتفعيلهــا 

ــادئ واألهــداف يف  ــة واملب ــة واحــدة. إن الرؤي بوصف

هــذه االســراتيجية توجــه جميــع األنشــطة ذات 

العالقــة يف اململكــة، ومــن املتوقــع أن توائــم الجهــات 

فيــام  أولوياتهــا،  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة 

يتعلــق باألمــن الســيرباين، مــع اســراتيجية األمــن 

الســيرباين الوطنيــة، كــام ســتعمل عــى ترجمــة هــذه 

ــة، وإطــار األدوار واملســؤوليات،  االســراتيجية الوطني

واألطــر املتعلقــة بهــا إىل عمــل مؤســي، ترســم فيــه 

وتطبــق السياســات، وآليــات الحوكمــة، واملعايــري 

والضوابــط، واإلرشــادات واملــؤرشات.

ــة تــم  ولقــد بُنيــت هــذه االســراتيجية وفقــاً ملنهجي

فيهــا إعــداد اإلطــار املرجعــي لالســراتيجية ومراجعــة 

العديــد مــن املدخــالت التــي شــملت رؤيــة اململكــة 

2030 واملوامئــة مــع مــا تضّمنتــه من محــاور وأهداف 

وبرامــج، وكذلــك حــر االســراتيجيات واألنظمــة 

الوطنيــة ذات العالقــة ومنهــا تنظيــم الهيئــة الوطنيــة 

ــن،  ــع الراه ــل الوض ــج تحلي ــيرباين، ونتائ ــن الس لألم

 )1( رقــم  الشــكل  ويوّضــح  الدوليــة.  والتجــارب 

ــراتيجية  ــة 2030 باالس ــة اململك ــاور رؤي ــاط مح ارتب

ــة لألمــن الســيرباين. الوطني

• التمك� الرقمي للمواطن�
• ا�عت�د ع� التقنية 
 الحياة اليومية

• زيادة استخدام التقنية وا�ن�نت

مجتمع حيوي

• اقتصاد رقمي متنوع
• إنتاجية متطورة ومتكاملة

• صناعة متنوعة

اقتصاد مزدهر

• الربط ب� الخدمات الحكومية
• تقديم الخدمات إلك�ونيا

• رفع كفاءة الخدمات من خ�ل
   استخدام التقنية

وطن طموح

رؤية المملكة ٢٠٣٠ واالستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

أثر االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

• بناء خ�ات وطنية 
 ا�من السي�ا�
• التعاون ب� القطاع� الحكومي والخاص

• بناء صناعة وطنية، وتحفيز ا�ستث�ر 

   ا�بحاث والتطوير

تعزيز النمو

• رفع مستوى الوعي با�من السي�ا�
• بنية تحتية آمنة

• سياسات ومعاي¨ متكاملة
• منهجية مبنية ع� ا©خاطر

تقليل المخاطر

الشكل )1(: رؤية اململكة 2030 واالسراتيجية الوطنية لألمن السيرباين
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النــتـــــائج
االستراتيجية

تمكين النمو
تقليل ا�خاطر السي�انية ع� ا�ملكة من 

الحوادث  وتكاليف  أعداد  خفض  خ�ل 

إ�  سيؤدي  م�  ا�ملكة،   � السي�انية 

فوائد اقتصادية كب�ة. 

تقليل المخاطر
• يـــ�ع �ـــو اقتصـــاد ا�ملكة مـــن خ�ل  

ا¡ســـتث�ر ا�ا� � ا�من الســـي�ا� وع�قته 

بالعوامل ا�ختلفة.

• يســـاعد ع� تقليل وتجنب الخسائر 

الناتجـــة عن حـــوادث ا�من 

السي�ا�.

تعزيز ثقة ا�واطن¨ وا�قيم¨ وا�ستثمرين 

� الفضـــاء الســـي�ا� للمملكـــة لجذب 

ا¡ستث�رات ا�حلية وا�جنبية.

تعزيز الثقة

    كــام تــّم تحديــد عنــارص االســراتيجية التــي تشــمل 

املبــادئ األساســية للتطويــر ورؤيــة االســراتيجية 

ــر  ــى األط ــوء ع ــة الض ــي الوثيق ــام تُلق ــا، ك وأهدافه

ــّدم  ــا. وتُق ــراتيجية وأهدافه ــة لالس ــة املوازي الوطني

للجهــات  واملســؤوليات  األدوار  إطــار  عــن  ملحــة 

الوطنيــة، وصــوالً إىل الخطــة التنفيذيــة مبســاراتها 

ومبادراتهــا ومشــاريعها ومــؤرشات قيــاس أدائهــا 

الرئيســية.

   ومــن خــالل هــذه االســراتيجية ســوف تعمــل 

الهيئــة عــى قيــادة الجهــود الوطنيــة ومــن ثــم العمل 

ــاركتها  ــة ومش ــات الوطني ــل الجه ــز تفاع ــى تعزي ع

ــاً  وتكاملهــا؛ مبــا يحقــق فضــاًء ســيربانياً ســعودياً آمن

ــن النمــو واالزدهــار. ــاً؛ ميّك وموثوق

الشكل )2(: النتائج االسراتيجية



منهجية	إعداد	
االستراتيجية	الوطنية	
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بُنيــت االســراتيجية الوطنيــة مبنهجيــة شــاملة، وخطــوات أساســية؛ بدأت بدراســة أبــرز املخاطــر الســيربانية العاملية 

واملحليــة، وتطويــر إطــار مرجعــي شــامل، يكــون مبثابــة منــوذج لبنــاء االســراتيجية، يغطــي أبــرز الجوانب الرئيســية 

ــل  ــن أفض ــتفادة م ــة، واالس ــيرباين يف اململك ــن الس ــن لألم ــع الراه ــة الوض ــت دراس ــام مت ــيرباين. ك ــن الس يف األم

ــة االســراتيجية،  ــاج اململكــة؛ لصياغــة رؤي ــة بشــكل يتناســب مــع احتي ــات العاملي املامرســات والخــربات، والتقني

ووضــع مجموعــة مــن األهــداف الوطنيــة لألمــن الســيرباين. بحيــث تســعى جميــع الجهــات الوطنيــة لتحقيقهــا، 

وذلــك بــأدوار ومســؤوليات األمــن الســيرباين محــددة وبقيــادة الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين. ويوضـــح الشـــكل 

رقـــم )3( املنهـج الشـامل لتصميـم االســـراتيجية الوطنيـة لألمـن السـيرباين:

زيادة الفرص الرقمية 
واالعتديـــة عـــىل 
الحديثة  التقنيـــات 
مخاطـــر  أظهـــرت 

جديدة أك� تأث�اً..

تحليل  عـــىل  بناًء   ..
الراهـــن  الوضـــــع 
أفضـــــل  ودراســـة 
املرسات العاملية ..

.. يتطلب اسرتاتيجية 
وطـنية شامـلة لألمن 

الســـيربا� ..

وبــــــــــــــأدوار   ..
ومسـؤوليات واضحة 

ومحـــــددة ..

.. وأطـــــر وطنيـــة 
متخصصـــة يف إدارة 
املخـــاطر، االستجابة 
للحوادث، مشـــاركة 
وبناء  املعلومـــــات، 

القــــدرات ..

من خالل  وتنفـــذ   ..
مـــن  مجموعـــــــة 
املبادرات واملشـــاريع 
املحددة بخطط زمنية، 
من  وتقاس °جموعة 
مؤرشات أداء رئيسية ..

المنهجية والسياق 
االستراتيجي

١٢٣٤٥٦

مدخالت 
االستراتيجية

تصميم 
االستراتيجية

األدوار 
والمسؤوليات

األطـــر
الوطـــنية

الخطة التنفيذية 
والمؤشرات

المراجعــة
والتحديث

 منهجية إعداد االستراتيجية الوطنية 
لألمن السيبراني

الشكل )3(: املنهج الشامل لتصميم االسراتيجية
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مــن أجــل وضــع مرجــع عمــيل للجوانــب املختلفــة يف 

األمــن الســيرباين عــى املســتوى الوطنــي؛ تــم تصميــم 

ــة،  ــاص باململك ــيرباين، خ ــن الس ــي لألم ــار مرجع إط

ــة،  ــة والعاملي ــات املحلي ــل املامرس ــى أفض ــي ع مبن

وأهــم املســتجدات والتحديــات التــي تواجــه األمــن 

الســيرباين. ويعــد هــذا اإلطــار منوذجــاً متقدماً يشــمل 

ــن الســيرباين عــى مســتوى  ــة لألم ــب املختلف الجوان

الــدول. ويحتــوي اإلطــار عــى ســتة محــاور تتضمــن 

مثانيــة عــرش عنــراً رئيســاً مــن عنــارص األمــن 

ــق  ــى تعمي ــار ع ــذا اإلط ــاعد ه ــد س ــيرباين، وق الس

الفهــم لفضــاء اململكــة الســيرباين؛ مــن خــالل تطبيقه 

ــذا  ــتخِدم ه ــام اُس ــن. ك ــع الراه ــة الوض ــى دراس ع

اإلطــار إلجــراء تحليــٍل ُمفّصــٍل عــن الــدول املتقدمــة 

يف هــذا املجــال، واســتخدمت نتائــج هذه الدراســات؛ 

لتطويــر أهــداف ومبــادرات ومشــاريع االســراتيجية. 

ــي  ــار املرجعــ ــم )4( اإلطــ ــكل رقــ ــح الشــ ويوضــ

ــم االســراتيجية: لتصميــ

1. 2 اإلطار المرجعي لتطوير االستراتيجية

إدارة ا�خاطر

ا�عاي� والضوابط الوطنية

ح�ية موارد ا�ن�نت الحساسة التشف� الوطنيالهويات الرقمية الوطنيةالوعي با�من السي�ا�

ال�اكات ومشاركة ا�علومات

بنية تحتية آمنةبناء القدرات الوطنيةا�بحاث والتطوير والصناعة

معرفة التهديدات
وتحليلها (ا�عداد)

استمرارية ا�ع�ل
والتعا� (التعا�)

ا�ستجابة للحوادث
(ا�ستجابة)

ا�راقبة والتنسيق 
(الكشف)

إدارة الثغرات
 (الوقاية)

حوكمة ا�من السي�ا� ا�س�اتيجية الوطنية وا�يزانيةأنظمة وسياسات وتنظي�ت التكامل

التنظيم

التوكيد

الدفاع

التعاون

البناء

الشكل )4(: اإلطار املرجعي
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عناصر	
االستراتيجية
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عناصر االستراتيجية
تــم إعــداد وبنــاء االســراتيجية بعنارصهــا األساســية التــي تشــمل املبــادئ األساســية للتطويــر والرؤيــة واألهــداف 

االســراتيجية ومــؤرشات األداء.

1. 3 المبادئ األساسية
أظهــرت دراســة الوضــع الراهــن والتجــارب الدوليــة أهميــة وجــود مبــادئ أساســية يتــم االعتــامد عليهــا؛ وهــي 

املبــادئ األساســية الســبعة التاليــة:

•  “مواءمة وطنية شاملة”  

ــة  ــامت مركزي ــي والقطــاع الخــاص، وسياســات وتنظي ــرب القطــاع الحكوم ــود ع ــل وتنســيق الجه ــى بتكام يعن
ــة. ــيرباين يف اململك ــن الس ــة األم ــل منظوم ــهم بتكام ــركة تس ــؤوليات مش مبس

•  “مركزية الحوكمة والالمركزية يف التشغيل” 

يعنى بوضع األدوار واملسؤوليات عى املستوى الوطني مام يسهم يف وضوحها ورسعة يف التنفيذ.

•  “مواكبة مع التطور الرسيع”

ــة،  ــع التطــورات التقني ــال م ــل الفّع ــع املســتجدات يف الفضــاء الســيرباين، والتعام ــة م ــة واملواكب ــى باملرون يعن

ــدات املتجــددة. ــن التهدي ــات الناشــئة واملتطــورة للحــد م ــن التقني واالســتفادة م

•  “ترتيب األولويات حسب مستوى املخاطر”

ــم املخاطــر بشــكل مســتمر  ــري املخاطــر، وإعــادة تقيي يعنــى مبواءمــة املــوارد والقــدرات حســب مســتوى تأث

ــل للمــوارد املتوفــرة. للتحقــق مــن االســتخدام األمث

•  “التعاون والدعم”

يعنى مبشاركة املعلومات والدروس املستفادة مع الرشكاء املحليني والدوليني.

مواءمة وطنية
شـــــــــامــــــلــــــــــة

وضع معايير قياس
ومؤشــــــرات األداء

مواكـــــــبة مـــع
التطور السريع

التعـــــــــــــاون
والـــدعـــــــــم

ترتيب األولويات حسب
مســـتوى المـــخــــــــــــاطر 

بأيـــٍد سعـــوديـــــــة
وفرص استثمارية

مـــركــزيــــــــــــــــة الحـــــوكــمة
والالمركزية في التشغيل
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•  “بأيٍد سعودية وفرص استثامرية”

يعنــى باالســتثامر يف الكفــاءات الوطنيــة، والتحفيــز 

ــذب  ــة وج ــة وطني ــر صناع ــكار وتطوي ــى االبت ع
االســتثامرات الدوليــة لتعزيــز األثــر االقتصــادي 

ــة. للمملك

•  “وضع معايري قياس ومؤرشات األداء”

ــداف  ــق األه ــامن تحقي ــاس األداء؛ لض ــى بقي يعن

ومعالجــة الصعوبــات.

2. 3 الرؤية
متـــت صياغـــة الرؤيـــة لتشمل طمـــوح االســـراتيجية 

الوطنيـــة لألمـــن الســـيرباين يف اململكـــة، وبأســـلوب 

متـــوازن بــني األمـــان والنمـــو؛ لتكــون هــذه الرؤيــة 

ــي احتياجــات  ــه، تلب شــاملة للفضــاء الســيرباين بأكمل

ــة  ــا، وتســعى إىل حامي ــا وتطلعاته ــة وأولوياته اململك

التحتيــة  والبنــى  والتشــغيلية،  التقنيــة  األنظمــة 

الحساســة، وتعــزز ثقــة الجهات الوطنية واملســتثمرين 

واألفــراد يف الفضــاء الســيرباين الســعودي. وكذلــك 

اإلســهام يف النمــو االقتصــادي واالجتامعــي للمملكــة. 

وقــد صيغــت الرؤيــة عـــى النحـــو اآليت:

فـــــــــضاء ســـــــيبراني 

سعـــــــــــــودي آمــــــن 

ــّكن  ــوق يمــــ وموثــــــ

النمـــــــــو واالزدهــــار

26
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3. 3 األهداف االستراتيجية 
ــراتيجية  ــعى االس ــار؛ تس ــو واالزده ــن النم ــوق، ميّك ــن وموث ــعودي آم ــيرباين س ــاء س ــول إىل فض ــل الوص ــن أج م

الوطنيــة لألمــن الســيرباين إىل تحقيــق ســتة أهــداف رئيســية، ويوضـــح الشـــكل رقـــم )6( األهــداف االســراتيجية: 

حوكمة متكاملة لألمن السيربا�
عىل املســتوى الوطــني

التـــــكامل

إدارة فّعالة للمخاطر السيربانية
عىل املســتوى الوطــني

التنـــــظيم

ح�ية الفضاء السيربا�

التوكـــــيد

تعزيز القدرات الفنية الوطنية يف الدفاع
ضد التهديدات السيربانية

الدفـــــاع

تعزيز الشــراكات والتعــاون
يف األمــن السيبــرا�

التعـــــاون

بناء القدرات البرشية الوطنية
وتطوير صناعة األمن السيربا� يف اململكة

البــــــــــناء

الشكل )6(: األهداف االسراتيجية

يعزز ثقة الجـــهات الوطنية وا�ستثمرين
وا�فراد � الفضاء السي�ا� السعودي

موثوق

اسهام ح�ية الفضاء السي�ا� � النمو
ا�قتصادي وا�جتــــــ�عي للممـلكة

يمّكن النمو واالزدهار

الـــتأكيد ع� حمـــاية وصـــمود ا�نظمة
التقنية والتشغيلية والبنى التحتية الحساسة

آمن

يشــــــمــــل الفـــــضــــــاء
السيبـــــرا� بــــأكمــــله

فضاء سيبراني

لتـــــلـبيــــة احــــتياجــــات
ا�مــــلــــكة وأولــــويــــاتها

سعودي

وســتكون هــذه الرؤيــة شــاملة للفضــاء الســيرباين؛ تُلبّــي احتياجــات اململكــة وأولوياتهــا وتطلعاتهــا والتأكيــد عــى 

ــود والتصــّدي للحــوادث  ــى الصم ــدرة ع ــة والق ــة الحّساس ــى التحتي ــة والتشــغيلية والبُن ــة التقني ــة األنظم حامي

الســيربانية وامتصــاص األرضار والتعــايف منهــا يف الوقــت املناســب. ويوّضــح الشــكل رقــم )5( مكونــات الرؤيــة.

الشكل )5(: مكونات الرؤية
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الســـيبراني  لألمـــن  متكاملـــة  حوكمـــة    .1
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 

مــن أجــل ضــامن تحقيــق درجــات عاليــة مــن 

وطنــي  توجــه  تبنــي  يلــزم  واملواءمــة؛  التنســيق 

ــد  ــك مــن خــالل تحدي شــامل لألمــن الســيرباين، وذل

أدوار ومســؤوليات الجهــات ذات العالقــة باألمــن 

ــل  ــا ألج ــي وتكامله ــتوى الوطن ــى املس ــيرباين ع الس

تطويــر التنظيــامت والسياســات وتنفيذهــا، ومتابعــة 

االلتــزام باملعايــري الوطنيــة يف جميــع جوانــب األمــن 

موحــدة  آليــات  وجــود  إىل  باإلضافــة  الســيرباين. 

ــات يف مجــال  ــب األولوي ــة، وترتي ــط وامليزاني للتخطي

ــاءة  ــع كف ــزز رف ــام يع ــة؛ م ــيرباين بفعالي ــن الس األم

اإلنفــاق. 

ــيبرانية علـــى  ــر السـ 2.  إدارة فّعالـــة للمخاطـ
المســـتوى الوطنـــي 

إدارة املخاطــر الســيربانية عــى مســتوى الجهــات 

والقطاعــات، وعــى املســتوى الوطنــي، وتحديــد 

العنــارص املتــررة يف الفضــاء الســيرباين، ومــدى حّدة 

الــرر، واختيــار أفضــل الطــرق ملعالجتهــا، أو الحــد 

مــن آثارهــا. باإلضافــة إىل تحديــد إجــراءات الحاميــة 

ــاع، حســب درجــة املخاطــر. والدف

الســيبراني الفضــاء  حمايــة    .3
ــة، ونظــام  ــري وطني ــط شــاملة ومعاي إن وجــود ضواب

ملتابعــة االلتــزام؛ يحقــق حاميــة منظومــة األمــن 

الســيرباين، باإلضافــة إىل رفــع مســتوى وعــي املجتمــع 

باألمــن الســيرباين، واســتمرار التواصــل وتعزيــزه معه؛ 

مــن خــالل حمــالت توعويــة إعالميــة عامــة لألفــراد 

والجهــات. وهــذا مــام يحقــق النضــج والتطبيــق 

لضوابــط األمــن الســيرباين عــى مســتوى االفــراد 

ــة. ــات الوطني ــات والجه والقطاع

4.  تعزيـــز القـــدرات الفنيـــة الوطنيـــة فـــي 
الســـيبرانية التهديـــدات  ضـــد  الدفـــاع 

ـــة يف  ـــدرات الوطني ـــتمر، للق ـــر املس ـــز والتطوي التعزي

الدفـــاع ضـــد التهديـــدات الســـيربانية، وذلـــك لكشـــف 

الهجـــامت والتهديـــدات الســـيربانية، والتعامـــل معهـــا، 

واالســـتجابة ومـــن ثـــم التعـــايف منهـــا يف حـــال 

اإلصابـــة بهـــا – ال قـــدر اللـــه.
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5.  تعزيـــز الشـــراكات والتعـــاون فـــي األمـــن 
ــيبراني السـ

يتطلـــب األمـــن الســـيرباين وجـــود رشاكات محليـــة 

ـــات متطـــورة ملشـــاركة  ـــززة بآلي ـــة، ومع ـــة فعال ودولي

ـــني  ـــر والتحس ـــن التطوي ـــن م ـــى متّك ـــات؛ حت املعلوم

ـــات  املســـتمر، ومشـــاركة أفضـــل املامرســـات واملعلوم

إىل  باإلضافـــة  الالزمـــة.  والتدابـــري  االســـتقصائية 

أهميتهـــا العاليـــة يف مواكبـــة التهديـــدات، والحـــد 

ـــن  ـــوة م ـــة املرج ـــول إىل الدرج ـــر. والوص ـــن املخاط م

ـــوات  ـــاء قن ـــرشاكات، وبن ـــز ال التعـــاون، ويســـهم تعزي

ـــا، يف  ـــة وخارجه ـــل اململك ـــات داخ ـــاركة املعلوم ملش

مشـــاركة املعلومـــات املتعلقـــة باألمـــن الســـيرباين. 

6.  بنـــاء القـــدرات البشـــرية الوطنيـــة وتطويـــر 
ــيبراني فـــي المملكـــة  صناعـــة األمـــن السـ

ــة الفضــاء الســيرباين للمملكــة يتطلــب وجــود  حامي

قاعــدة قويــة مــن الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة يف هــذا 

املجــال؛ باإلضافــة لصناعــة أمــن ســيرباين وطنيــة 

مزدهــرة، ومــن التوجهــات الرئيســية؛ بنــاء القــدرات 

الوطنيــة يف األمــن الســيرباين، مــن خالل برامــج تعليم 

وتدريــب عاليــة الجــودة؛ باإلضافــة إىل برامــج تحفــز 

الصناعــة والبحــث والتطويــر واالبتــكار واالســتثامر يف 

األمــن الســيرباين وتدعمهــا؛ لتمكــني النمــو واالزدهــار. 
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القطاع الخاص

ــن  ــز األم ــايس يف تعزي ــه دور أس ــيرباين، ول ــن الس ــة األم ــية ملنظوم ــارص األساس ــن العن ــاص م ــاع الخ ــرب القط يعت

ــك: ــمل ذل ــب، ويش ــة الجوان ــك يف كاف ــي ذل ــد روع ــيرباين، وق الس

إعـــــــــداد
االستراتيجية

تنـفـــيذ مبادرات
االستراتيجـــــــية

نمــو الصــــــناعة
السيبرانية المحلية

تعزيز األمن السيبراني
في القطاع الخاص

 �• كان للقطـــاع الخـــاص دور فعـــال من خ�ل ا�شـــاركة 
ا�جت�عـــات وورش العمـــل التي أقامتها الهيئـــة أثناء تطوير 

ا�س�اتيجية.

• ســـيكون للقطاع الخـــاص دور كبـــ� � تنفيـــذ مبادرات 
ا�س�اتيجية �ا � ذلك  مشاريع بناء القدرات الب�ية والفنية  

وتقديم الخدمات للجهات الوطنية.

• ¨و سوق ا¦من السي¤ا£ � ا�ملكة.
• دعم ¨و ا�حتوى ا�ح© � مجال ا¦من السي¤ا£.

• وضعت ا�ســـ�اتيجية أولوية عالية للـــ�كات التي ¬لك أو 
تشغل أو تدير بنى تحتية وطنية حساسة.

• تســـتفيد ال�كات ا¦خرى من برامج رفع الوعي، والضوابط 
وا�عاي� واºرشادات التي تصدرها الهيئة.

الشكل )8(: القطاع الخاص
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مركزيـــة	الحوكمـــة	
والالمركزيـــة	فـــي	

التشـــغيل
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األطــــــــر	الوطنية

٠٥
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يتضمــن إدارة املخاطــر الســيربانية الوطنيــة وتعريف 

بنــاء عــى  أولوياتهــا  الوطنيــة وترتيــب  األصــول 

مســتوى الخطــر، كــام يتنــاول اكتشــاف وتحليــل 

واملعايــري  والسياســات  الخطــط  املخاطــر ووضــع 

ــة  ــة واملتابع ــات للمراقب ــا وآلي ــراءات ملعالجته واإلج

ــك. ــة بذل ــات املعني ــزام الجه ــن الت ــد م للتأك

يتضمــن حوكمــة مشــاركة املعلومــات الســيربانية 

وتحديــد األدوار واملســؤوليات يف عمليــات تبــادل 

ــة  ــرق الحامي ــدات وط ــة بالتهدي ــات املتعلق املعلوم

منهــا والحــوادث واالخراقــات، وكذلــك طــرق التعــايف 

منهــا، وغريهــا مــن املعلومــات التــي قــد تســاعد يف 

رفــع مســتويات الحاميــة، ورسعــة وكفــاءة االســتجابة 

للحــوادث، ومعرفــة حالــة األمــن الســيرباين لــدى 

ــة. ــات ذات العالق الجه

االســتجابة  عمليــات  تنســيق  يتضــــمن 

للحــوادث عــى املســتوى الوطنــي وتصنيفهــا 

آليـــــات  وتحـــــديد  أثرهــــا  عــى  بنــاء 

التـــــعامل معـــــها؛ مــام يســــاعد عــى 

تقـــــليل األضـــــرار وترسيــع التعـــــايف منهــا 

يف حـــــال حدوثهــا.

األمــن  وظائــف  حــر  اإلطــار  يشـــــمل 

املعــارف  وتحديــد  ووصفهــا  الســيرباين 

واملهــارات والقــدرات الالزمــة لــكٍل منهــا. 

مــن  األدىن  الحــد  اإلطــار  يحــدد  كــام 

املتطلبــات لربامــج التعليــم والتدريــب يف 

أيضــاً  اإلطــار  ويشــمل  الســيرباين.  األمــن 

األمــن  موظفــي  لتطويــر  آليــات  تحديــد 

عليهــم. واملحافظــة  الســيرباين 

اإلطــــــار الوطني إلدارة
مخاطر األمن السيبراني

اإلطـــــــــــــــــــــار الــــــوطــــــــني
لمـــــــشاركة المعــــــــلومات

اإلطـار الوطني لالستجابة
للحـــــــوادث الســـــــــــيبرانية

اإلطــــــــــــــار الوطــــــــــني
لـــــــــــــبناء القـــــــــــــــدرات

األطر الوطنية
لتحقيــق أهــداف وطموحــات االســراتيجية، وبنــاء القــدرات الفنيــة، أعــدت أربعــة مــن األطــر الوطنيــة املهمــة 

ــق  ــية لتحقي ــات األساس ــن املمكن ــر ضم ــذه األط ــد ه ــراتيجية. وتع ــر االس ــع تطوي ــل، م ــواٍز ومتكام ــكل مت بش

ــراتيجية. ــداف االس األه

األطر الوطنية

تُعد هذه األطر ضمن املكونات األساسية لتحقيق األهداف االسراتيجية كام هو موّضح كالتايل.
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تهــدف الخطــة التنفيذيــة إىل تحقيــق أثــر وطنــي ملمــوس عــى املــدى البعيــد، ومكاســب رسيعــة عــى املــدى 

القصــري؛ مــن خــالل العمــل عــى ثالثــة مســارات متوازيــة، وقــد تــم تحديــد ثالثــة مســاراٍت رئيســية؛ لتحقيــق 

األهــداف االســراتيجية، ومــن ثــم الوصــول إلـــى الرؤيــة املســتهدفة. ويوضــح الشــكل رقــم )9( مســارات تنفيــذ 

ــراتيجية: االس

مشاريع العائدات املرتفعة

المسار األول

برنامج �ك� الجهات الوطنية

المسار الثاني

املــبادرات الوطنــية

المسار الثالث

مسارات تنفيذ االستراتيجية

إطالق مشـــاريع محددة ذات 

أثـــر ملموس يف رفع مســـتوى 

األمن السيربا� يف اململكة

تقديـــم خدمات أساســـية يف 

للجهـــات  الســـيربا�  األمـــن 

األمن  مســـتوى  لرفع  الوطنية 

السيربا� لديها

تنفيـــذ مجموعة من املبادرات 

الوطنيـــة عىل مدى خمســـة 

سنوات، وترتبط كل مبادرة مع 

أحد أهداف االسرتاتيجية الستة

الخطة التنفيذية

الشكل )9(: مسارات تنفيذ االسراتيجية
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قيــاس كفــاءة االســراتيجية الوطنيــة يف تحقيــق أهدافهــا، تــم تصميــم عــدد مــن مــؤرشات األداء الرئيســية؛ لتقيــس 

مســتوى التقــدم لــكل هــدف. كــام تــم تحديــد خــط أســاس ومســتهدف ســنوي لــكل مــؤرش؛ وذلــك بنــاء عــى 

ــط  ــم رب ــد ت ــع املختصــني واالستشــاريني. وق ــة وورش العمــل م ــج دراســة الوضــع الراهــن والتجــارب الدولي نتائ

ــم الوصــول لهــا مــن خــالل احتســاب املــؤرشات مبــا يحقــق الوصــول إىل  ــج اســراتيجية يت ــة نتائ املــؤرشات بثالث

رؤيــة االســراتيجية، وتســعى اململكــة إىل تحقيقهــا خــالل خمــس ســنوات، وهــذه النتائــج االســراتيجية هــي:

1.    تقليل املخاطر

2.    تعزيز الثقة

3.    متكني النمو

وســوف يتضــح أثــر التنفيــذ مــن خــالل اإلســهام يف النمــو، وتقليــل املخاطــر، وتعزيــز الثقــة. أيضــا مــع تطــور تنفيــذ 

ــر  ــوف تظه ــا، وس ــة به ــري املناط ــر واملعاي ــؤوليات، واألط ــاألدوار واملس ــة ب ــات الوطني ــزام الجه ــراتيجية، والت االس

املخرجــات الوطنيــة تحســناً كبــرياً عــى املــدى البعيــد.

مؤشرات األداء الرئيسية
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إن تبنــي اململكــة ملنهــج أمــن ســيرباين متكامــل، والعمــل عــى تحقيــق الرؤيــة 

واألهــداف االســراتيجية الوطنيــة ســيعزز مــن حاميــة فضائهــا الســيرباين 

ومصالحهــا الحيويــة، وميّكــن مــن تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030. كــام أن 

تطويــر مبــادئ األمــن الســيرباين والعمــل عليهــا يف جميــع الجهــات الحكوميــة، 

ــؤولياتهم  ــراد ملس ــات واألف ــيعزز إدراك الجه ــع؛ س ــاص واملجتم ــاع الخ والقط

يف الحفــاظ عــى أصولهــم وخدماتهــم الحيويــة، ويعــد التعــاون أساســاً لهــذه 

ــة. املنظوم

إن الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين ســتعمل عــى ترجمــة هــذه االســراتيجية 

الوطنيــة وإطــار األدوار واملســؤوليات واألطــر املتعلقــة بهــا إىل عمــل مؤســي، 

ــب  ــة حس ــر إضافي ــادات وأط ــري وإرش ــات ومعاي ــدار سياس ــق إص ــن طري ع

ــذ  ــم تتخ ــن ث ــداف، وم ــذ األه ــدم يف تنفي ــتوى التق ــتتابع مس ــة، وس الحاج

ــد الحاجــة. ــة عن ــادرات واملشــاريع الوطني ــة عــى املب اإلجــراءات التصحيحي

وللوصــول إىل فضــاء ســيرباين ســعودي آمــن وموثــوق ميّكــن النمــو واالزدهــار، 

ســيتم تنفيــذ هــذه االســراتيجية بأســلوب تشــاريك تكامــيل مــع الجهــات ذات 

العالقــة.

الخـــــاتمة
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