
تش��جيع الش��راكة بين الجامعات الس��عودية والش��ركات 
المتخصص��ة ف��ي تدري��ب األم��ن الس��يبراني لط��رح برامج 

أكاديمية تنسجم مع احتياجات سوق العمل

تش��جيع ودع��م  المؤسس��ات والش��ركات الوطني��ه التي 
تقدم الخدمات والحلول في مجال األمن السيبراني

تكثي��ف الفعالي��ات الوطني��ة في مج��ال األمن الس��يبراني 
لتحفيز الش��باب من الجنسين على المساهمة واالهتمام 

لبناء قدرة وطنية .

استقطاب الكوادر ) الوطنية (  المؤهلة والمتخصصة 
ف��ي التقني��ة والت��ي تع��زز مكان��ة المملك��ة التقنية 

عالمًيا .

الفض��اء  (  بش��أن  ) بروتوك��ول  وض��ع ميث��اق س��لوك 
الفض��اء  اس��تقرار  يدع��م  دول��ى  وإط��ار  الس��يبراني 

الجيوسيبراني ويعمل على تحسينه .

تش��جيع بن��اء الق��درات الس��تحداث ثقاف��ة مس��تدامة 
واس��تباقية بش��أن األم��ن الس��يبراني ، وإدراك المخاطر 

الُمحتملة فى الفضاء السيبراني .

وضع تش��ريعات وطني��ة وإقليمية وتطويره��ا للقضاء على 
ثغرات التشريعات  التي تجعل من الصعب مالحقة المجرمين 

وتكون قابلة للتطبيق والتنفيذ على الصعيد العالمي .

إدراج مقرر لألمن الس��يبراني فى جميع المراحل التعليمية 
للتوعي��ة وللتعري��ف ب��ه ومخاط��ره والتحديات الت��ى تواجه 

المملكة .

إنش��اء مركز وطني وتشجيع االبتكار و ريادة األعمال في 
األمن السيبراني لتذليل الصعوبات أمام رواد األعمال في 

هذا المجال .

جمي��ع  ف��ي  وإعالمي��ة  توعوي��ة  وبرام��ج  خط��ط  إع��داد 
مناف��ذ التواص��ل االجتم�������اعي ) للتوعي��ة بأهمية ( األمن 

السيبراني .

دع��م الدراس��ات واألبح��اث والتش��ريعات واألط��ر النظامي��ة 
والعل��وم الجنائي��ة التي تع��زز مكافحة الجرائ��م والنزاعات 
المعلوماتية وتساهم بحماية األمن الوطني السيبراني .

وض��ع اس��تراتيجيات لتعزي��ز المعرف��ة والخب��رة لرف��ع 
مكانة األمن ) السيبراني ( في جدول أعمال السياسات 

الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية .

وضع خطط من أجل التعاون الدولي والحوار والتنسيق 
، وااللتزام بما يكفل السالم السيبراني .

بناء مراكز دعم ومساندة تتبع هيئة األمن السيبراني وتوفير كوادر وخبرات 
احترافية عالية بها لمس��اندة المؤسس��ات الحكومية والخاصة في حاالت 

الطوارئ وللمساندة في حال حصول االختراقات لألمن المعلوماتي بها

إنشاء حمالت إعالمية فى مواقع التواصل االجتماعي وفى جميع 
وسائل اإلعالم وإقامة دورات تدريبية وملتقيات وورش عمل لتوعية 
جميع الفئات العمرية في المجتمع  باألمن السيبراني ومخاطره  .

وض��ع خط��ط وطنية به��ا لحماية أمن البني��ة التحتي��ة ومواجهة خطر 
االختراق أو التعديات االلكترونية على مرافق الخدمات .

وضع خطة استراتيجية وطنية لألمن السيبراني..
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األمن السيبراني في المملكة واقع وتطلعات 

سعاد الدكتور سامي صالح الوكيل

سعادة الدكتور عايض مشيط الشهري

سعادة الدكتور عبداهلل شرف الغامدي
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