
77 

–2021  2015  
1 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

  

 

 

 

–2021

 

 

م1994تأسس عام إحدى مبادرات مركز أسبار  



77

 –2021     2 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 
 

  



77 

–2021  2015  
3 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 عن يصدر شهري تقرير   
 

-  

 احلارثي العرابي فهد د.
 

-  

 معالي الفريق د.عبداإلله الصاحل
 

-  

 فهد األمحري أ.
 

-  

 د. إبراهيم إمساعيل عبده )ُمِعّد التقرير(

 أ. فهد األمحري  
 

 

 

 

 

-  

 عايش الرحيم عبد إبراهيم أ.



77

 –2021     4 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 احملتويات
 الصفحة   الموضوع

 

 5متهيد 

 

592021

 .7امللخص التنفيذي 

 .9أواًل: أهمية أمن املعلومات يف الواقع املعاصر 

 .14ثانيًا: مهددات األمن املعلوماتي املتزامن والتحول الرقمي 

 17.ثالثًا: الوعي األمين كمتطلب لضمان األمن املعلوماتي يف البيئة الرقمية 

  21علومات يف الواقع السعودي.امل وأمن حتسني جودةرابعًا: آليات 

 .29خامسًا: التوصيات 

 .32املصادر واملراجع 

   .34املشاركون 

 

2992021

 .36امللخص التنفيذي 

     38الورقة الرئيسة: د. فواز العنزي 

 :التعقيبات 

 45التعقيب األول: د. خالد الفهيد 

  :50  . حممد الثقفيدالتعقيب الثاني 

  :عبدالرمحن باسلمأإدارة احلوار . 

   53املداخالت حول القضية 

 .53الوعي البيئي: داللة املفهوم وتطور االهتمام به 

 .55أسباب وانعكاسات تدني الوعي البيئي لدى بعض أفراد اجملتمع 

  60جمال محاية البيئة.جهود اململكة يف 

 .67وسائل رفع مستوى الوعي البيئي واحلد من التلوث 

 76التوصيات 

 79املصادر واملراجع 

 82 األعالم كشاف 

 83 األماكن كشاف 



77 

–2021  2015  
5 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 

 

 

 

ا يلحرررتر   يررطرحه متَّ يقضررنيرم مهيرررميعررره اررلت تيرقريررر 

خبر  مرينير     ُن ايم، وناقشره  2021شهر سبريرب أسبار خالل  ىملرق

مررن مريررري تةيليرر    جملرلرر  تلررا أ، وتيررلين أ ررروت ت رررتر  

:  ؛ حنيررت ت اويررق تيقضررني  ت و  اء  ومقرتحرراتها تدا  رربررارتمها تيب َّرر

، بني يرا ت اويرق   أايني  أمن تةعلرماأ   ظر  تيرحررل تيرقيرل تيعراةل    

  يركب ت رهيطرق جنا  كتيرعل تيبنيئل تيقضني  تيثانني : 
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 فيذيامللخص التن: 

أاينيرر  أمررن تةعلرمرراأ   ظرر  تيرحرررل    تر رراول اررلق تيقضررني    

حنيت ُي ظر إ  أمن تةعلرماأ مرن تاانرب تيررق      ،تيرقيل تيعاةل

باعربرررارق يرعلرررس بايرسرررام  وت  وتأ وتلالررررتءتأ تيرررال م تر  ارررا   

أيضرا    ،يضيان محاي  تةعلرماأ من ت خطرار تيدتخلنير  وترارالنير    

 إن أمن تةعلرماأ يشي  ك  ما من شأنه محاي  تةعلرم  تييت قرد  

كيرررا أنررره يهررررا    ،نتيررررن   نظرررام حاسرررربل أو قرررد   تيرررر    

ةعاي  مبجا أ ضخي  كايرشر  وتيرخ ين وتيرأمم تيرني يامل وت

 ت م ني  وإ تر  تةخاطر.

حمراور    ويعريد مرهرم أمن تةعلرماأ بشري  عرام علرى  ال ر    

رمنيسررني : سررري  تيبنيانرراأ واليررا با مر رراو عررن كشرر  اريرهررا إ       

كرد مرن   يألشخاص تةخرريم برليا، ون تار  تيبنيانراأ واليرا بايرأ     

أن تحملررى صحنيح ومل يرا تعديله أو تيعبت بره،  ضرال  عرن إتاحر      

 تيبنياناأ يلرأكد من تسريرتريرها   حال تعطلها.

 تأ ت مررررن تةعلرمرررراتل تةررررر تمن هرررردِّوتطرررررق تيرقريررررر إ  ُم

سنييا ما يرعلس حبرص جملرتقل ت نظير  علرى    وتيرحرل تيرقيل،  

 مهرام  أول ْنم ر   رإن   را  ومن. ت ضع  تيرص  حلق  وتسرغالل إجيا 

 ريس أمن تةعلرماأ   أي مؤسسر  ارر تيقنيرام حبصرر أكررب عرد        

كرل   تيررن    ؛ممين من تيثغرتأ وتقري  تي ظام قدر تةسررطاو 

يين تقري  نظام أي  ؛ا اك حلقاأ ضعنير  تسه   خرل تةخرتقم

مؤسسرر  يررن ييرررن كا نيهررا وحرردق   ظرر  ترررتب  ت نظيرر  وت رررو     

كيرررا أن ت لقررر  ت ضرررع  قرررد   تيررررن ي ظرررام     ،تةسررررخدمم
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برر  قررد ترالررد نرنيجرر  ترتبرراس نظررام تةؤسسرر    ،عني رره تةؤسسرر  حبرردِّ

ب ظام مؤسسر  أخررى أضرع  نظامهرا أو بسربب قلر  ترررب  ت م نير          

  حد تةسرخدمم.  

ومررأ أن تةسرررخدم يل ظررام ت مرر  قررد يشرري   غررر  وتضررح    

ت مرن تيرقيرل؛ إ  أن   خاص    ظ  ت عريا  كلنيها علرى مسرؤويل   

مثرر  عرتمررر  إضررا ني  مرسررربب    ت خرتتقرراأ تةعلرماتنيررر  بشررري     

وم ها عدم تقنيد تل تر  تةخرص  بايسنياساأ وتيرشرريعاأ   ،مباشر

 ،تيصررا ر  مررن تاهرر  تةشررر   أو تدنيئرر  تةع نيرر  بررا من تيسررنيربتنل    

ال بررا  إ  ال ررب مررأ تيرهديرردتأ تيدتخلنيرر  وتيرريت تسرررهد  تخرررتتق     

 ت نظي  من  تخ  تة ظي  نرسها.

ورك  تيرقرير على تيررعل ت مر  كيرطلرب يضريان ت مرن      

 رغا أايني  أمن تةعلرماأ   مجنيرأ   ،تةعلرماتل   تيبنيئ  تيرقيني 

 ء   أن را مرا  ي را  طرر برب     إتلا أ خاص  مأ تيرحرل تيرقيرل،  

 حنر تيرعل ت م  تةعلرماتل   ت نظي  تيرقيني .  

علرماأ   تيرتقرأ  تة وأمن حتسم الر  وتارا تيرقرير باينياأ 

تيررصرررنياأ تيررريت مت مرررن أبرررر  تيسرررعر ي، و  ارررلت تيسرررنياق يعرررد  

 ت نرهاء إينيها:

تسرررريرتر مرتالعررر  تيرشرررريعاأ ت يرمنيررر   نييرررا يرعلرررس    -1

 .اأ   تةيلي برحقنيس  رال  مقبري  من أمن تةعلرم

   تأخررل حبنيررت ،تيبشررري إعررا   صررنياغ  أنظيرر  تةرررتر    -2

 .بنياناأ تيعي ت عربار مهارتأ تةرظ  ت م ني  و رال  تعامله مأ 
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يألسرررر   ه مررر  يرلررررت  تحملرررررى تةرالررر الب ررراء تيرق نيررراأ تي -3

   تلريأ حسبيا نص نظام ت يا.  باعرباراا أساس ب ني

انيئ  حقرق تلنسان مبا ر   ياي  حقرق تيطرر      تب  -4

 .تيعامل ت  رتتضل

أمرررن تةعلرمررراأ ضرررين تةررررت  وتة ررراا  تيرعلنيينيررر        إ رتج -5

 تيدرتسني  تةخرلر . باةرتح 

 

 .أواًل: أهمية أمن املعلومات يف الواقع املعاصر 

أمرررن تةعلرمررراأ مرررن تاانرررب تيررررق  ارررر تيرسرررام  وت  وتأ  

يضيان محاي  تةعلرمراأ مرن ت خطرار     ؛ م تر  ااوتلالرتءتأ تيال

 تيدتخلني  وترارالني .

أن  إ  ؛مرن شري    يأخل أكثرر  تةعلرماأ أمن ومأ أن تهديد

 وتيرجسرر  ت خرررتتق يعيلنيرراأ ومرتر اررا تيشرربي  هعرررُِّت أبر اررا

أو  تيرحريرر أو  يإلتررال  تةعلرمرراأ هعرررُِّت وتيسرررق ، وكررليا 

تةعلرمررراأ كرررليا بايرسرررام  تيضرررروري   ى أمرررن وُيع  ررر ،تيرخريرررب

ومررن  ررا  ررإن   ،  كرشررا  وتر نيررس وصررد كرر  اررلق تيرهديرردتأ     

ت راظ على سري  تةعلرمراأ   يعردو أن ييررن الانبرا  وتحردت  مرن       

 ر ون  مررن تةعلرمراأ ميرنرراأ    نالرتنرب ت مرن؛ أمررا تةرخصصرر   

 ال   على  رال  وتحد  من ت اينير ، وارلق تةيرنراأ ارل: سرري       

تةعلرمرراأ، وسرررالم  تةعلرمررراأ، وضرريان تيرصررررل إ  تةعلرمررراأ   

 وتةرتر  ت اسربني .
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أيضررا   ررإن أمررن تةعلرمرراأ يشرري  كرر  مررا مررن شررأنه محايرر      

كيرا   ،تيررن تةعلرم  تييت قد تيرن   نظام حاسربل أو قرد    

أنه يهرا مبجا أ ضخي  كايرشر  وتيرخ ين وتيرأمم تيرني يامل 

 وتةعاي  ت م ني  وإ تر  تةخاطر.

ويعرد أمرن تةعلرمرراأ مرن أارا تلررا أ تيريت ت  ت أ تنرشررارت       

 يررأ ت  يررا  تيرقرردم تيرررق   ،بشرري  ملحرررظ   تيسرر رتأ ت خرر  

اأ تيعيرر  تيرقرري   وظهرر تيرق نياأ تي اشرئ  أصربحق محاير  تيبنيانر    

ةرتالهررررر  تيرحررررردياأ  اأساسرررررنيه ا ي م ظرمررررر  مؤسسرررررني  ومطلبهررررر

وتيرهديردتأ ترارالنيرر  وتيدتخلنيرر  وتيرريت قرد تطررال أالهرر   تررررت م   

  ت ساسرر . ويعريررد مرهرررم أمررن تةعلرمرراأ بشرري  عررام علررى  ال رر

حماور رمنيسني : سري  تيبنياناأ واليا با مر او عرن كشر  اريرهرا    

م بررليا، ون تارر  تيبنيانرراأ واليررا بايرأكررد  إ  يألشررخاص تةخررري

مرررن أن تحملرررررى صرررحنيح ومل يررررا تعديلررره أو تيعبرررت بررره، وإتاحررر     

 تيبنياناأ يلرأكد من تسريرتريرها   حال تعطلها.

و  تيرررت  تيريت مرا  تيرق معهرا       2021  شهر أيرار مرن عرام    

 ول تيعامل ترعام  مأ الامح  كررونا غر  تيعا ير ،  ررالل تيعرامل     

أوقرر  وإييرتونررل يرقرر  خرر  أنابنيررب رمنيسررل   تيطاقرر    بهجرررم 

معه تيعديرد مرن تيعيلنيراأ تي رطنير  مؤقرهرا. ارلت ترررب العر  تيعرامل          

يرررردرك أن مررررا شرررراادناق   ت  ررررالم رمثرررر   ررررنيلا الت مرررراتريي   

يني  من حمر  ترنيرال، وأن ت مرن     (The Matrix Reloadedريلر  

 عاة ررا تينيرررم. تيسررنيربتنل اررر الرر ء   يرجرر أ مررن أي نظررام رقيررل   

وتينيرم بايلتأ، وخاص  ما نشهدق من تعريرا  كامر  علرى تيرق نير      

سررنييا بعررد الامحرر  كررونررا تيعاةنيرر ؛ حنيررت أصرربح ت ررديت عررن    
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ن، ص او تيقررتر،  رأمن تةعلرماأ يها مجنيأ  ئاأ تلريأ: تةخرص

 وتيعام  كبارهت وصغارهت.

ا ر إ  وحم نلكر كلي  أمن تةعلرماأ،  على ت غلرب يربر  

تيلان صرر  قسا جملرص يعي  به أشخاص يديها وظنير  غاي    

واؤ ء ت شخاص تيلين يريرعررن بردرالاأ الكراء عاينير       ،تيرعقنيد

 ،تقأ علنيها تةسؤويني  كامل    حال وقرو تدجياأ تلييرتوننير  

وك  ما علني ا  عله كي ظياأ ومؤسساأ وجمريأ ار  عرا ارلق   

ويعر  والهر     ،ى تيعامل    الت تلرال تيرئ  وتدريب تة يد من تيقر

بلل تي ظررر اررلق قاصرررر    الرر ء م هررا و  ترتكرررب تي يررر تةسررررق     

 يألنظي  تةعلرماتني .

إن تيدعا وتيردريب وإجيا  تيقرى تيعاملر    ارلت تلرال ارر     

 ال خيرل  ت  ان على أن تيعرامل   ،مطلب طبنيعل ونررس علنيه مجنيعها

 دُّوس رر ،أمجررأ يعررانل مررن نقررص تييرررت ر تةخرصرر    اررلت تلررال 

اررلت تيرر قص برراييرت ر تةؤالرر  اررر اررد  وضررعره وتعيرر  علنيرره         

 ؛تيعديررد مررن  ول تيعررامل و  مقرردمرها تةيليرر  تيعربنيرر  تيسررعر ي   

 ،يررليا جنررد بررررتم  تيرعلررنيا وتيررردريب   ارررلت تلررال   ت تيرررد     

يين الت تاانب من  ؛رصها مأ ت تيد تيطلب من سرق تيعي وخص

 يا جيدر تيرتكني  علنيه ا ا  ،تةشيل  يني  ار مرضرو ت اريام

ار عدم حتجنيا حر  تةشريل    تيقسرا تةخررص برأمن تةعلرمراأ       

يييررن تيقصرررر   ن اررلت تيرحجررنيا اررر حنيررت ؛وت مررن تيسررنيربتنل

   .مسرقبل ا ترطر س تكا تيلي
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تيرقينير  ارل الر ء أساسرل   أعياي را تينيرمنير  مهيرا        ت نظي  

و  نسرطنيأ تا م برايقرل برأن ا راك     ،كان تلال تيلي نعي  به

أاينير   نيره.    نظامها رقينيها يني   مرن تةعلرمراأ أو ت مرن تيسرنيربتنل    

رمبا تيرن ا اك عرتقب جملرلرر  يرتترب علنيهرا أويريراأ مرراوتر ،      

نظررام رقيررل مهيررا كرران  وييررن يررن ترالشررى ت اينيرر  ت م نيرر   يِّ 

قد يبدو مثل ا ي ا أن تخرتتق تي ظام تيرقيرل حملطراأ    ،حجا بنياناته

تيطاقرر  أو تةسرشرررنياأ أو تيب رررك يشرري  خطرررهت السررنييها ضررررق    

برنررررام  شرررررك  صررررغ   يصررررنيان  أالهرررر     أكرررررب مررررن تخرررررتتق  

ويين ي رخنير  يلحظر  كينير  تةخراطر تحملريلر  يرر أن        ؛تيرينيني 

شرك  تيرينيني  الق ال شرك  مرعاقد  مأ شرك  تقرصرا ي   

إن تخرررتتق شرررك  صررغ   كهررلق قررد يرررنيح تيرردخرل       رر ،كررربى

 نظيرر  تيشرررك  تييررربى مهيررا وضررعق تيشرررك  تييررربى مررن   

ثيرأ مررن أمرررتل ومصررا ر يرحسررم    ومهيررا تسررر  ،أنظيرر  يلحيايرر  

الت تيسني ارير يني  ب را ر أو غريرب  قرد     ،ت ياي  ت م ني  تيرقيني 

حررردع  علنيهرررا وت مثلررر  كرررث   أشرررهراا تخررررتتق شررربي  تارالرررق   

تيبرردأ تيشرررك  بسررببه خسررامر    حنيررت 2013تيشرره    عررام  

هررلت ت خرررتتق    ،ملنيرررن  و ر أمرييررل  300وصررلق قريبهررا مررن   

بعرد مصردر تسرشرها  يرردري  أمرن تةعلرمراأ،       تيلي أصربح  نييرا   

بدأ باخرتتق أنظي  شرك  يلصنيان  يديها عقد مأ شرك  تارالرق  

يصنيان  نظام تيرينينير  وتيرد ئر ، و ون تيرطررق ييا ر  تراصرني       

 ،ت خرررتتق ييرني ررا أن نعلررا أن اررلت تيسررني ارير قررد يريرررر مرررترهت 

أ وقررد حرردع سررني ارير مشررابه مررؤخرهت حررم تسررربق بعرر  معلرمررا  
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إحررردى تيشرررركاأ تيسرررعر ي  تييرررربى بسررربب ت خررررتتق ت مررر    

 لحدى تيشركاأ تييت ترعاقد معها.  

يعرر   جنرا  شرركاأ تق نير  تةعلرمراأ     وجتدر تلشرار  إ  أن  

 وتيرطرررررير؛  يررررثال  تبلرررر   حجررررا مني تننيرررراأ تيبحررررت تيعليررررل    إ  

ملنيرار  و ر     36مرا ون  أشرك   وتيرطرير   جملصصاأ تيبحت

س   حبرررع ت اويررق كرر  شررلء مررن تيروبرترراأ إ  ر ررْ ، ُت2019عرام  

ن تيشرررركاأ إ ررر أخررررىومرررن ناحنيررر    ،مسررراعد تة ررر ل تيرررلكل 

سرررلرت وتررر   تيرغرررني  تةرتتكرررا وتةرسرررارو. أتييرررربى تعيررر  علرررى 

ارلق  و   تق نيراأ يب راء تق نيراأ أخررى وايرلت.     غ ر ْسر ر وت طرِّحبنيت ُت

لينيرر  جيعل ررا تةني تننيرراأ وأسررلرت ومرر ه  ت بريررارتأ وتيبحرررع تيع 

ل عررن قرردر  مؤسسررات ا تينيرررم علررى ب رراء وإ تر  وتشررغني  نظررا ءرسرران

خاص  مأ تتسراو   ،أمن معلرماأ ترتكب تيرق نياأ تةرغ   تيسريع 

نررى  وأصربح ا   ،وتباعد  جر  تةعر   بني  ا وبني ها وبسرع  كب  

مرن عشررتأ    اللري  على مدتر س رتأ وأحنيانها أشرهر برد     تغني تأ

مرررأ تسرررارو تنرشرررار تيرق نيررر    عاة رررا وت تيرررد   ياوكرررل ،تيسررر م

  .تعريا نا علنيها

ت نظي  تلييرتونني  وتيرق ني  وتيبنيانراأ  و  تيسنياق التته تعد 

 تسرررخدتمها يهررد  و ،أسرر  حتسررم ت نيررا  تلريعنيرر     مررن أاررا 

رونرا  رخرالل الامحر  ك  وا  ت لرل بطرق أسه  والرر   عاينير .   جيل

ومرررا مرررر بررره تلريرررأ تحمللرررل وتيررردويل مرررن عقبررراأ تطلبرررق مرررن      

تيرق نيرر  يرجرراو   إمياننياتهررات يرمنيرر  تسررخ  مجنيررأ  تةؤسسرراأ

مرر  تيرردول تةرقدمرر      تمررن أو، وكانررق تيسررعر ي   تاامحرر  اررلق

تيرحرررل تيرقيرررل   وقررد سرراعد علرررى اليررا    ،تاامحررر تيرغلررب علررى   
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ت نيرررا    عرررر  ا مرررن  ررر ْروتسررررخدتم تيرق نيررراأ ت ديثررر  تيررريت مي   

ييررن  ؛تيرعلررنيا   مجنيررأ مرتحلرره  سررنييا وتسررريرتراا،  تيطبنيعرر  

ت ررررراظ علررررى ت نظيرررر  وتيبنيانرررراأ مررررن     اررررلت يرررررره ضرررررور  

تةؤسسرراأ تيرةنيرر  وغرر  ت خرتتقرراأ تيرريت تررر ر علررى خصرصررني   

 .  كي  وتلريأتيرةني  

 

       ثانيااااًا: مهااااددات األماااان املعلوماااااتي املتاااازامن والتحااااول

 الرقمي.

تريث  تيقاعد  ت و    تخررتتق ت نظير  وتيريت يعليهرا النيردهت      

  حرص جملرتقرل ت نظير  علرى إجيرا       تةعلرماأتةخرصرن بأمن 

( ومرن  را  رإن    The weakest linkوتسرغالل حلق  تيرص  ت ضع  ر

من أول مهام  ريس أمن تةعلرماأ   أي مؤسس  ار تيقنيرام حبصرر   

قري  تي ظام قدر تةسرطاو كرل  أكرب عد  ممين من تيثغرتأ وت

ييررن  ؛  تيرررن ا رراك حلقرراأ ضررعنير  تسرره   خرررل تةخرتقررم    

تقري  نظام أي مؤسس  يرن ييررن كا نيهرا   ظر  تررتب  ت نظير        

 وت رو تةسرخدمم.  

 ،ت ضع  قرد   تيررن ي ظرام تةؤسسر  حبرد عني ره       ا لق  

بر  قرد ترالررد نرنيجر  ترتبرراس نظرام تةؤسسر  ب ظررام مؤسسر  أخرررى       

أو بسرربب قلرر  تررررب  ت م نيرر   حررد مسرررخدمل       ،أضررع  نظامهررا 

 تي ظام.  

  تةسرخدم يل ظام ت م   غر  وتضح  خاصر     شيِّوقد ُي

حررم يعرقررد   ،ظرر  ت عريررا  كلنيهررا علررى مسررؤويل ت مررن تيرقيررل     
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تةسرخدم أيها كانق خربته تيرقيني  أن أمرن تي ظرام تقرأ مسرؤوينيره     

يهرررا مثل ررا  ررر   كليرر  مرررورق وبشرري  كامرر  علررى غرر ق،  لررن 

ي ررته روار وتقأ مرأ ت سر ( أن أحرد مررظرل شررك        ،يل ظام

. اررلت 123456يررديها معلرمرراأ حساسرر  يسرررخدم كليرر  تةرررور    

تةسرخدم ار تآلن ت لقر  ت ضرع  ي ظرام تيشررك  مهيرا كانرق       

سررنيقرل قامرر  بررأن ت رر  سرره  ويييررن       ،قررر  أنظيرر  محايرهررا 

رغرا أن ارلت ت جتراق قرد يسرد برات        ،د  ره كليراأ مررور معقر   

تسررررخدتم كليررراأ تةررررور تيشرررامع ، إ  أن تةسررررخدم قرررد يقررررم    

باسرررخدتم نررر  كليرر  تةرررور يربنررام  ترصررني  تيطلبرراأ يلي ررا ل    

 شرررك   ، ول والرر  قررد يبرردو أن تي ظررامم غرر  مرررتبطم  ،مثل ررا

ترصررني  تيطلبرراأ يررني  يررديها عقررد مررأ تيشرررك  التأ تةعلرمرراأ       

يررب  ت نظير       ْنب ظر  أعيس جند أن تةسرخدم م ر و ،س ت سا

 لر مت تخررتتق تي ظرام ت مر  يشررك       ،ظ  غنيات تيرتب  تةباشر

ترصررني  تيطلبرراأ بشرري  يرررا معرره تسررريب كليرراأ تةرررور،  ررإن    

كلي  تةرور تةسرب  وتةيرر  سنيرا تسرخدتمها يلدخرل يألنظي  

 ت م ني  ت كثر تعقنيدهت.

ل تيرقيررل تيعرراةل تقررأ علني ررا مجنيعهررا مسررؤويني      ظرر  تيرحررر

ت راظ على أمن تةعلرماأ مهيا كان جمال عيل ا ومهيا كانرق  

  يعيرر  بررأي شرررك     ْنيرر ررته أن ا رراك م رر   ، تمررر  تاريامات ررا 

 ،حساس  وك  ما يديها ار أاله   ت سرخدتم تيشخصرل براة  ل  

 ررل   ،قينير   هؤ ء أيضها قد ييرن درا  ور   أمرن تةعلرمراأ تير   

حاي  ضع  الق ت الهر   تة  ينير  أم نيهرا،  قرد يرريين تةخرتقررن       

من تيررحيا بايشربي  تة  ينير  وتسرخ  ارلق ت الهر   يليسراعد         
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وكرررر  اليررررا يررررا  ون أ نررررى معر رررر  مررررن   ،  تخرتتقررراأ أخرررررى 

 .ءتةسرخدم تيربي

 تكررب ه اوحتررديه ا تل يشرري  ااالسهرر تيع صررر تيبشررري   إنَّ

إال يعررررب أحررد ت سرربات تيرمنيسرر    تخرررتتق ت نظيرر      ،يلي ظيرراأ

تيدتخلني  من خالل تسرغالل تيع صر تيبشري بطريقر  غر  مباشرر     

عرررب مررا يسرريى باد دسرر  ت الرياعنيرر ، وترررا مررن خررالل تسررردرتج      

كيرا أن عيلنير  معاار  وسرد      ،تةسرخدم يلحصرل علرى معلرماتره  

 أ براتا  من حدوع تيثغرتأ وب اء خ    او النيد ة أ تدجياأ   مي

تخرتتقررراأ مسررررقبال  طاةرررا أن تيع صرررر تيبشرررري    تل ُيسررررخدم    

 كأ ت   تخلني  مسرهد   من ق ب  أي تهديد خارالل.

ومثرررر  عرتمرررر  إضررررا ني  مرسرررربب    ت خرتتقرررراأ تةعلرماتنيرررر  

بشررري  مباشرررر وم هرررا عررردم تقنيرررد تل تر  تةخرصررر  بايسنياسررراأ   

   أو تدنيئرر  تةع نيرر  بررا من  وتيرشررريعاأ تيصررا ر  مررن تاهرر  تةشررر 

بالضررا   إ  اليررا ا رراك عرتمرر  تررؤ ر بطريقرر  غرر       ،تيسررنيربتنل

وأايهرررا تيرهديررردتأ تيدتخلنيررر  وتيررريت تسررررهد  تخررررتتق  ،مباشررر  

 ت نظي  من  تخ  تة ظي  نرسها.

والر  إ تر  أمن تةعلرماأ رت من تيسنيربتنل( حترق    إن ضا أي

أضررع  قررر  تل تر    رمبررا لرمرراأ مظلرر  تل تر  تيعامرر  يرق نيرر  تةع 

    عا تل تر  تيعلنيا مهرا الردت   إن و ،تختاال قرتر يلحرت ع تةراالئ 

 سنيربتنني . أي مشيالختصنيص مني تنني  م اسب   

يي رره  ؛أمررن تةعلرمرراأ   يرررتب  بربنررام  معررم   وتيرتقررأ أن 

م ظرمرر  وتسرررتتتنيجني  وخطرر  يرررا حتررديثها باسررريرتر أو مررا يسرريى  
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defense in depth    ُى   ر ْب ريرن ت ياي  عبار  عرن مرتحر  جملرلرر  ت

   امرد  مرن نظرام    و ،وييي  كر  م هرا تآلخرر    ا رق بعضها بعضه

يرر  نظررام يرره  غررر  وحررم يرررا سررد      قررري   يرهيرره تةسرررخدم،   

 ها حرردِّ  يررر مت حتررديثها، وحررم   يُ  إى ت نظيرر  ي ررْحتيثغرررر،   ُت

اينيررر  تيرحرررديت، ت يرررد   أتةسررررخدم نرنيجررر  يقلررر  وعنيررره مبع رررى و   

ررل تخررتتق شررك  ت كرت راك       تحريايني  تسررغالل تيثغررتأ.   

أمررن  رييررن مرظررر ؛تيشرره ، كانررق تيثغررر  دررا حتررديت يلحيايرر  

، تةعلرمرراأ مل يقرمرررت برحررديت تررررت م وت نظيرر ، يررني  كسررال 

 ويين يعدم وضر  تي ظام تيدتخلل وآيني  تيرحديت. 

يرررا تيرعامرر  مررأ   يرر تل مل   تيعررا تيعديررد مررن تةؤسسرراأ  

ويررا   ،نره شرلء  رانري يعطر  تيعير  ت ساسرل      أأمن تةعلرماأ علرى  

ت عريا  بشري  كامر  علرى قسرا جملررص برأمن تةعلرمراأ و  رل         

مررن ت قسررام  أحنيرران كررث  ،   جيررد قسررا أمررن تةعلرمرراأ تعاونررا    

 ت خرى. 

 

   ثالثًا: الوعي األمين كمتطلب لضمان األمن املعلومااتي

 البيئة الرقمية.يف 

إن مرررررا مت تيرطررررررق إينيررررره   تحملررررررر تيسرررررابس مرررررن أمثلررررر      

إ  مبثابرر   روسررني اريرااأ ترضررح ترررتب  ت نظيرر  تيرقينيرر  مررا ارر     

ن أحد أاا ت لرل وأالردتاا  إمقدم  تشر  مدى تعقنيد ت نظي ، و

اررر تيرسررلنيا أوي ررا بأاينيرر  أمررن تةعلرمرراأ   كرر  نظررام رقيررل مررن  

يعي  على  يا   تيرعل ت مر  و رعره م رل     ا ت ،حري ا  ون تسرث اء
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تيبدتيرررر  كجرررر ء   يرجرررر أ رو  يؤالرررر ( مررررن تي ظررررام تةعلرمرررراتل   

 وأن ير تمن أمن تةعلرماأ مأ تيرحرل تيرقيل يألنظي . ،تيرقيل

حرم   ،وكيثال ترضنيحل من ت نيا  تينيرمني  يرقريب تيصررر  

يصررردر تيشرررخص بطاقرررره تيشخصرررني    تةيليررر  أو أي  ويررر      

امل،  إنرره يرلقررى معلرمرراأ ميثررر  عررن أاينيرر  ت ررراظ علررى      تيعرر

وكرررليا ت رررال مرررأ  ،تيبطاقررر  وعررردم مشرررارك  تيررررقا تيررررط 

ويين   حاي  ت نظي  تيرقيني  قد جند تيصررر    ؛بطاقاأ تيب رك

خترل ،  قد يرا إعطاء تةسررخدم تعلنييراأ إنشراء تسرا تةسررخدم      

وي را أن   ،تةعلرمراأ وكلي  تةررور  ون تيرطررق يلردور ت مر  درلق      

كاخرنيار كليراأ مررور    ،يعا ٍ نرصرر مدى ترتكا ت  ر تيسليب 

 ضعنير  حم تريرر الق تةيارس  مأ أنظي  مرعد  .

ي ظرر اينيرأ ت خرتتقراأ تييرربى علرى       ْنم    ت قنيق ، إنَّ

تةسررررى تيعرراةل سررنيجد أن اررلق ت خرتتقرراأ برردأأ مررن مسرررخدم     

تخترررل قررررترهت خاطئهرررا سرررببه عررردم تةعر ررر  رأو ت اريرررام( بأبسررر     

(   Target راخرتتق شربي  تارالرق ر    ،ت ياير  تيرقيرل   أسنياسا

بدأ من ضغ  مرظ  شرك  تيصنيان  علرى تيررتب  تةر رس     2013

ييرتونرل تيريت أوالرد درا تةخرتقررن      رسرام  ت حرنيرال تل   ىحدإمأ 

طريق ررا ةرررظرل تيشرررك . وحرررى شررركاأ تيرق نيرر  تييررربى         

الرالرر   ا قررد خسرررأ شررركر  ،تيعررامل مل تسررلا مررن اررلت ترطررر 

مرا يقرارت تةئر  ملنيررن  و ر برم       (Facebook( و نيسربرك ر Googleر

ييرتونرل وتيريت   نرنيج  رسام  ت حرنيرال تل  2015و 2013ت عرتم 

يرد أ   يق بدق  مت من خالدا خدتو مرظرل تيشرك يِّق وُصب ر ُك

تيشرررركاأ  ىحررردإمبررراي  ظ ررررت خطرررأ  أنهرررا يرسرررديد مسررررحقاأ  
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خسرررأ شرررك  تريرتررا تيشرره     2019تةرعاقررد  معهررا. و  عررام  

ملنيررررن  و ر حرررم مت  37ريلسرررنيارتأ مبررراي  تصررر    جميرعهرررا يررر

 رم   تيقسا تةايل. ت حرنيال على أحد كبار تةرظ

وعلى صعنيد ت يرماأ،  رإن تيرسرريب تيشره  يليعلرمراأ     

 عضراء ت ر ت تيردميرقرتطل خرالل  ررت         وتيرسام  تلييرتونني

ت نرخاباأ تيرماسني    تير ياأ تةرحد  ت مرييني  بدأ من خرالل  

بررر  إن تخررررتتق الهرررا  تةخرررابرتأ    ؛ ييرتونرررلرسرررام  تيرصرررنيد تل 

، مت بسربب أن بعر    2017ر ياأ تةرحد    عرام  تةرك ي    تي

تةررررظرم كرررانرت يشررررتكرن   تسررررخدتم كليررر  مررررور تي ظرررام  

(. أمررا تةرارقرر   هررل أن اررؤ ء   adminتةبسررط  وتيرتسررع  ت نرشررارر 

إ ترتأ ت مرن تيسرنيربتنل وارل     ىحرد إتةرظرم اا أنرسها يربعررن  

 ق تيرقيل! تل تر  تةسؤوي  عن تطرير أحدع أنظي  ت خرتت

مهيررا كرران -إن ت رر  تةثررايل اررر أن ييرررن تةسرررخدمرن  

علررررى إةررررام  -جمررررادا ت ساسررررل   عيلررررها وحنيرررراتها تينيرمنيرررر  

بأساسررنياأ ت نظيرر  تيرقينيرر  وعلررى تطررالو بينيرنيرر  تيرعرراطل مررأ     

والت ت     يرحقرس ويرن يرحقرس إ      ،تةعلرماأ   تيعامل تيرقيل

جينيع را ذرلر تيرالعرب      ،بردخ  م رل مرتحر  مبيرر    تيرعلرنيا    

 ن ررا تعلي ررا ع هررا   تةدرسرر ، وكيررا تعلي ررا تي سررب   ؛باييهربرراء

مرن تطبنيرس     را ُ يِّي ُيتةئري  وأساسنياأ تيرياضرنياأ   سرن مبيرر    

  ررا تيرررتر  ي ياررلق تةبررا ح   حنيات ررا تيعلينيرر  وتيعيلنيرر ،  إنرره يُ   

  يرجر أ مرن    تتيرجرب  مرأ جمرال أمرن تةعلرمراأ تيرلي أصربح الر ءه       

حم يرعلا تيطالت م رل نعرمر  أظرراراا      ،حنيات ا تيرقيني  تينيرمني 

ظ ر ر ْحكني  تعي  ت نظي  تيرقيني ، وكني  ت رق  تيبنياناأ وأين ُت
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وكنيرررر  نرعامرررر  مررررأ تيبنيانرررراأ حبررررلر وحنرررررص علررررى محايرررر        

 نيئهررا ها تةسرررقبلل مررأ ت نظيرر  مل  ترصرصررني ،  سررنييرن تعرراطني  

الريق علرى  وقد أ برق تيرجارت   تيدول تةرقدم  وتييت ُأ ،بايرعل

شرتمح مرعد   من تةسررخدمم أنره كليرا  ت أ معر ر  تةسررخدم      

 قليررا  ، ت  ت رررص   تيرعامرر  مررأ تيبنيانرراأ  ؛ با نظيرر  تيرقينيرر  

اتها س جد من تةسررخدمم تيررتعم مرن يقبلررن مبشرارك  معلرمر      

تيشخصررني  وت ساسرر  كأرقررام تدريرر  وصرررر الرررت تأ تيسرررر     

 ت.أبرتم  تيرخاطب تيشخصني  مث  وتت  

حرررم يعلرررا أطبررراء تةسررررقب  أن مشرررارك  صررررر  تيرحاينيررر     

( قرد ذررظ نسرخ     WhatsAppت رأتيطبني    برنام  مثر  تيررتت    

خرر غر  أالهر   تةسرشررى تيرلي يعيلررن       آمن تةعلرماأ على الها  

وأن اررلت تلالرررتء خيرلرر  أم نيهررا عررن تيرردخرل يلبرتبرر  تيرقينيرر    برره، 

ظ تيبنياناأ   الق ت اي    ت اله   ر ْح نظي  تةسرشرى حنيت ُت

تيرابع  يليسرشرى،  سنييرن دؤ ء ت طبراء وعرل أمر  يردعراا     

تباو إرشا تأ تيسالم  تيرقيني  بطريق  سلسر    يشرعرون   تيلحلر و

تحملاسررربرن وتحملرررامرن وتةعليررررن   وحرررم يررردرك  ،معهرررا بايرعقنيرررد 

وغ اا كني  ت رق  تيبنياناأ رقينيها،  قد ذراطرن برضأ كلير   

 سر يليلراأ أو تشر اا قب  إر اقها مأ تيربيد تلييرتونل. 

ييرررن تيرتقرررأ أنررره ورغرررا أاينيررر  أمرررن تةعلرمررراأ   مجنيرررأ     

  أن را مرا  ي را  طرر برب ء      إتلا أ خاص  مأ تيرحرل تيرقيرل،  

 حرررى تيرردول  ،يرررعل ت مرر  تةعلرمرراتل   ت نظيرر  تيرقينيرر حنرر ت 

تيرريت أ خلررق علررررم ت اسررب   م رراا  تيرعلرررنيا تيعررام كاينيابررران      

مررن  رتعريرردأ تينيابرران خطرر  ترردري  علرررم ت اسررب تآليررل تبررردتءه    
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تةرحل  ت بردتمنير (، كرريرا تا ربنير ، أمرييرا وك ردت وغ ارا       

تيربجمر  وتررتر منيراأ    إن م اا  الق تيدول ترك  على تدري  

 ق  و  الت أوي ا: تق م يليجال تيرتسرأ يعلررم ت اسرب، و اننيهرا:     

إن تردري  تيربجمر     ر  ،عدم ح  مشيل  تيرعل تةعلرماتل ت مر  

ييررن اليررا     ؛جينيررد كرابرر  وتطرررير تيررربتم    ْنقررد ي ررر  ع رره م رر  

آليني  أمن تةعلرمراأ؛ ويرليا جنرد أن تيعديرد مرن       ا هيهيسرل م معه 

ن مه دسل ومطررري  يثغرتأ ت م ني  بدأأ من أخطاء برجمني  أو مت

 تيربتم  أنرسها.

 

 الواقاااع يف املعلوماااات وأمااان جاااودة حتساااني آلياااات: رابعاااًا 

 .السعودي

 تةعلرمراتل  ت مر   يلررعل  م ه  تعريا  ار تةقرتحاأ أو  إن

 تيرعلررنيا  خررالل  ويسرررير تيعررام  تيرعلررنيا مرتحرر   م ررل يبرردأ  تيرقيررل

الت تة ه  جيرب أن ييررن مريامل را مرأ كر  تة راا         ،تاامعل

تيرريت ختررص تةرررت  ت خرررى كررل يسرشررعر تيطررالت أاينيرر  أمررن         

مررن  ،تةعلرمرراأ وترردتخ  اررلت تلررال مررأ مجنيررأ تلررا أ ت خرررى  

ت مثل  على اليرا أنره حرم تيقنيرام برعلرنيا تيطرالت كنيرنير  تيردخرل         

اينيرر  محايرر  ة صرر  تةدرسرر  تلييرتوننيرر ، يرررا تعلررنييها كررليا أ

وحرم نردرس تيرعرب  وتلمرالء، مييرن أن نررلكر       ،كلير  تةررور  

مالمنير  ارل أحرد مؤشررتأ ت حرنيرال      يلجني  تي اشرل أن ت خطراء تل  

ييرتوننيرر  إحردع وأن صررا  رت رسراي     ييرتونررل، وإْنتيرررقل وتل 

مالمنير   ترظاار أنها من مدير تةدرس  ووالدواا ملنيئر  با خطراء تل  
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وت ررلر وعرردم تيررر  علررى تيرسرراي  وإبررال         علررنيها أخررل ت نيطرر   

 خل(. إشخص باي  مسؤول رتةعليرن، ت ا ، 

بالضررررا   يلرعلررررنيا يررررأتل  ور تيررعنيرررر  تيعامرررر  تلريعنيرررر ،    

وكليا تيثني  الهر  تةؤسساأ تراص  وتيعامر  بر رأ مسرررى    

وكيررا  ،تيرررعل ت مرر  يرردى مجنيررأ  ئرراأ تة سررربم  ون تسرررث اء   

تةبانل وعي  جتارت  نظي  ت رتمرس علرى    نقرم باخربارتأ سالم 

سرررربني  تةثررررال،  ررررنييين تطبنيررررس تيرجربرررر    تيعررررامل تيرقيررررل       

باخربرررارتأ تيسرررالم  تيرقينيررر  كإرسرررال رسرررام  تصرررنيد م يرررر        

يلي سربم تقرم بررعنيرها وتثقنيرها   حال ضغطها على تيروتب . 

وقد أ بررق تيرجرارت   عرد   ول أن مثر  ارلق ت نشرط  تةؤسسرني         

 ر أ من تيرعل ت م  بدرال  كب  .ت

إن تةقصرررر  برررايرعل ت مررر  ارررر  هرررا ت ساسرررنياأ وت بعرررا   

وكنيرني  عي  تيرق ني  مأ  ها يليخاطر وتيرحدياأ قب  ت سرخدتم 

وارلت تيرهرا   يرطلرب أن  ضرل سر رتأ         ،ومشارك  تيبنياناأ

 رتسررر  تيربجمررر  وتيرراصرررني  تيرق نيررر ، بررر  يرطلرررب إعرررا   انييلررر  

  شر  تيرق ني  ووضأ م اا  تدريبنير  عامر  ت اسرب تاينيرأ،     يطريق

 يثل رررا   ذرررراج  ،  جمايررره  ٍّوكرررليا م ررراا  مرخصصررر  يُيررر 

تةسرررخدمرن  ضرررر  ور    تيربجمنيرراأ ترطرررق   ق تيرراصررني     

مرا ذراالرنره ارر    بر   تيربجمني  كل يرهيرت أايني  أمن تةعلرمراأ،  

عضررها، ومصررا ر تصرررر عررن كنيرنيرر  عيرر  ت نظيرر ، وترتباطهررا بب 

ترطر وكنيرني  ترا يهرا. حرم تعلي را تسررعيال تيسرنيارتأ، تعلي را       

من ضين اليا أساسنياأ ت مان   تسررعيال تيسرنيار   ون تيرطررق    

حنررن حنررراج مثرر  اررلت    ،يلرراصررني  تير نيرر  وتةنيياننيينيرر  تةعقررد   
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حنيرت ترحررل حنيات را إ  تيعرامل      ،تي رو من تيررعني  ت م ني  تيشامل 

س  يرخللها تيرعل ت م  تةعلرماتل بدون تيدخرل   تيرقيل بسال

ليرعر  محايرر   يرالررد و ،ك يليخرصرم ر ْرر تيرراصرني  تير نير  تيرريت تُ  

ير ررأ مسررررى  ؛تيرطرعنيرر    تةيليرر  تيعديررد مررن تاهررر  ت ثنيثرر  

 تيررعني  ت م ني    تلريأ تيسعر ي.  

 اعلِّيرررين تيرق نيرر    حنيات ررا نعيرر  أكثررر م هررا نقيرر ، ويرر ُ       

كررل يسررررنيد م هررا تاينيررأ ت سررررا     ؛أب اءنررا حسررن تسرررخدتمها

 ت كرب   ظ  تيرحرل تيرقيل ت ايل وتةسرقبلل.   

  إتيرحبنيرر  وغرر  تيرحبنيرر   تةؤسسرراأ ىتسررعجيررب أن أيضررا  

نظيرها تيرقيني  وحتديد كنيرني  مرتءمر  تةخرصرم     إالرتء تخربار

يل ظرام أو  تخررتتق   يأ ييرل مي رأ وقررو    ؛وتطرير تي ظرام     مرابع

حتلنيرر   كيررا جيررب أن ترب ررى تيشررركاأ   ،تحرنيررال يليسرررخدمم 

يرحديرد تةخراطر    تيبنياناأ تيضخي ، وحتديد كنيرني  تيقنيام برليا 

 ت نظير  وت رراظ علرى خصرصرني  تيبنيانراأ.      تسرخدتمتي اجت  عن 

علررى د نيرر ورهت رمنيسررنيها   تيرأك تيلعبرررأن تي ظررام  لمسررؤويوعلررى 

النيرد  باةخراطر ت م نير  تيريت      علرى  رتير    أن ييررن مسرخدم  ك 

ذررراالرن إ  وضررأ سنياسرراأ  ررإنها يرحقنيررس اليررا و ،هررايرتالهقررد 

 كلياأ مرور قري  وترضنيح أ ض  تةيارساأ.

  ن رن تيسررعر يريسررها ُصرر  ااو تيقرررتر وتيبرراحث ومررن تةهررا أن 

نشر تيرعل ت م  ترراص برأمن تةعلرمراأ مرن خرالل برت رسرام         

عررررب مرتقرررأ تيررتصررر  ت الرياعنيررر ، و عرررا جملرصرررل أمرررن      أم نيررر
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لررعني  تلريعني  برا من  يتةعلرماأ برقديا  ورتأ قص   ومسرير  

 على تيرر  وتلريأ.   تأ  ق ىتيسنيربتنل ومد

عير  تخربرارتأ  ورير  اينيرأ مررظرل إ تر       من تةها  كليا

درا  ربرار  رسرال رسرام  تخ  إتق ني  تةعلرماأ وإ تر  ت من تيسنيربتنل و

روتبر  يقنيراس تيررعل ت مر        ترضرين  ميني  أو رسام  نصنيعرب تل

با من تيسنيربتنل وحرثها علرى    جملرص تقديا  ورتأ  يضا أيديها. و

تةشرررارك    حتررردياأ ت خررررتتق وتيرعرررر  علرررى آخرررر تيثغررررتأ     

وكني  ميين معاارها  ياي  ت نظير  تيرقينير    ظر  تيرحررل     

 تيرقيل تحمللل وتيعاةل.

وتسرييا   ةا سبس تلشار  إينيره، تبقرى تيررعنير  ت م نير  مرن      

والهرر  نظررر تييررث  مررن تةرخصصررم اررل ت رر  ت مثرر  يلرصرررل     

 رإالت كانرق تيرق نير  قرد      ،يي  شرتمح تلريأ   مجنيأ تلا أ

مرررن حنيات رررا و  مييرررن ت سررررغ اء ع هرررا،  يرررن     تأصررربحق الررر ءه 

  مقدمرر  أويريرراأ   تةررررته وتةررقررأ أن تيرررن تيررعنيرر  ت م نيرر    

 تةسرخدمم.  

ومن تةيين تيرأكنيد على ضرور  عير  تة ظيراأ مبخرلر     

جما تهررا علررى عيرر  سنياسرراأ وتشررريعاأ وتيرقنيررد بهررا وت رنيررلاا      

ضررين خطرر  وتضررح  مررن ق برر  تل تر  تةخرصرر  بررأمن تةعلرمرراأ أو   

حبنيرررت تيررررن مررت قررر  مرررأ تاهررر  أو تدنيئررر    ،ت مرررن تيسرررنيربتنل

ا تيعيرر  علررى  نيئرر  تيرط نيرر  يألمررن تيسررنيربتنل. وأيضهرر  تةشرررع  كاد

تيثنيررر  الرعررراأ تيررعنيررر  برررا من تةعلرمررراتل ييا ررر  تةررررظرم   

وتطبنيررس أنظيرر  صررارم  يليخررايرم. وأخرر ت ، تةيي رراأ تيرقينيرر      
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باسرررخدتم تيرق نيرراأ تةرطرررر  وظهرررر تق نيرراأ ناشررئ  يرحرررا علني ررا     

نيربتنل وتيرهديردتأ  ت سررا   م ها، وجيب أن نرنيقن أن تدجرم تيس

وا رررا نررردرك مررردى أاينيررر  أمرررن     ،ت م نيررر  ةعلرمات رررا يرررن تررقررر   

 تةعلرماأ.      

اررر ملحرررظ عيرمررا  ع ررد بعرر  ت  رررت  اررر    وإالت كرران ممررا  

رقرام تيسرري     شراء ت  إتيرهاون   تيرعام  مأ تيرقي   وتطبنيقاتهرا و 

 ا قد ذردع مرا      ،طرالرتيباسرور ( يبع  أ رت  ت سر  من ت 

ضرتر حتيد عقباق من سرق  تةعلرماأ وتسربها إ  الهاأ تريد تل

شاع  تيررعل  إ ،  إن من تيضروري تيعي  علىباةيلي  أو رعايااا

تايعل خبطرر  تسرت تيبنياناأ وعدم تعام  تيبع  معها  دير .  

ب سربِّ ا   تيرعرامالأ تةاينير  تيريت تُ   وتصبح تةشيل  أكثرر وضررحه  

وتيشركاأ وتيب ررك بسربب تهراون تيربع       يأل رت ر  ا ح  خسام

وقررررد تيرررررن  ،  تعاملرررره مررررأ تةعلرمرررراأ التأ تيصرررربغ  تيسررررري  

  ت نظي  تيعسيري  وتيد اعني  وتيط تن، تيريت   أعظاتةشيل  

ممررا قررد  ،مترر  ت مررن تيرررط  وتيرريت تعريررد علررى تيرق نيرر  تيرقينيرر  

ال حصررل تخرتتقراأ   يبع  تيقطاعراأ ت نيرير    حر    ب شلال سبُِّي

مرقدمرر  الرردت    مسررأي    -وهلل ت يررد-اةيليرر    ،معلرماتنيرر 

وكرر  يرررم نقرررأ عررن خرررب وتصرر ني  مرقرردم    ،ت صرران  تةعلرماتنيرر 

يين يبقى تيرعل تايعل مهيرا  يلغاير     ؛يلييلي    الت تاانب

ينييرررن تةرررتطن عرنررا  يلدويرر    حرررظ تةعلرمرراأ ومحايرر  ت مررن     

 تيرط . 

س  حمراطرن بأعردتء يرتبصررن باةيلير  تيردوتمر،      حنن يأل

ويبدو أن سرق  تةعلرماأ وتخررتتق أنظير  بعر  تاهراأ تيرةنير       
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ساء  يلييلي ، وبايرايل  إنره مرن   ادت ها تربنيث    تلأار أحد 

تةهرررررا يلغايررررر  أن ييررررررن تيعررررراملرن   تيقطاعررررراأ ت ساسررررر       

ى وعرل ترام   رت قرصا ، وتيرد او، وت مرن تيردتخلل، وتيصرح ( علر     

عن تيثق  تةررط  تييت قد يبديها تيبع   تن يبرعدوأبهلق تةخاطر و

شررخاص آخرررين سرررتء   التأ تة شررأ  تيرريت يعيلرررن بهررا أو    أجترراق 

حرن وحبسررن ننيرر  عررن معلرمرراأ اررا مؤمت رررن    ص ررْرخارالهررا،  ررا يُ 

 يضررا أ ،ممررا   جيررر  متريرررق يلغرر  مهيررا كرران اررلت تيغرر   ،علنيهررا

هرا أن ييرنررت علرى قردر تةسرؤويني         معلى مرظرل تيب رك وعيال

ال كررث ت  مررا ةع ررا عررن سرررق  حسرراباأ أ رررت        إاررلت تاانررب،  

 وسحب مدخرتتها بسبب تسرت معلرماأ حنيري .

أالهررر     اينيررر  تيرررق   ت ظرررر   ن سرررلركنياأ تلريرررأ مرررا  إ

كرليا   ،ومعاملرهرا كيرا نرعامر  مرأ مقر نيات را تيثيني ر        ت اسرت

ت تيقرتنم تييت يرحي  مبرالبها تيشخص تبعاأ تسلنيا تاهرا   غنيا

 أغلرب    نرمرظرر  أي  ر ُي تةرحرد ،  تير ياأ  : مثال. آخر يشخص

اله   تيالبررت وتارتل تةسررخدم    تيعير    أتيقطاعاأ من مح  

وتقرررم  ،رحرررى يررر كانررق شخصررني (   حايرر  تيسرررر يرردول معني رر    

واليرررا كرررل   ترعرررره   ؛تيسرررررالهررر   بديلررر    أتاهررر  بررررر   

تير صررق وتيرجسرر  تيشرربيل   اررلق تيرردول أو    نظيرر الهرر   ت 

كرررليا يرالرررد  ريرررس جملررررص    تخررر  كررر     ،تيسررررق  تيعني نيررر 

يسررررليرن   حنيررران كرررث أو   ،عطرررالت  لصرررال م ظيررر  وانيئررر  

 ،تيعير    غررته ن كان تةرظر  يسررخدمها   إاله   تيشخصني  ت 

 مررن أكرررب أمرر  وعررل يررديها الهرراأ ايررلت مرررظرل جتررد يررليا
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 ررررال يعطرررررن  ،حجررررا تةسررررؤويني  ل رتكهررررا ؛تيشررررخص تيعررررا ي

 خل ت حرنياطاأ. أ    تيضرور  تيقصرى وبعد إ آلخريناله تها أ

مررن  ومررأ أنرره  أمررن تةعلرمرراأ  وجيررب تيرضررأ   ت عربررار أن   

، غررر  أن جمايرره تغنيارررر وأصررربح  وحرررديثا  تيقضررايا تيرمنيسررر  قرردميا   

ن تخرررتتق وسرررق  تةعلرمرراأ  إوت تصررا أ، برر  بايرق نيرر ،  مرتبطررا 

سرتء تييت ترا عررب تة اقشراأ تةباشرر ، أو عررب وسرام  أخررى         

رتالها وترررردتودا، بررررايرغا مررررن كرررر    خأمرررراكن حرظهررررا وتسررررر  

وصررحنيح أن تيررعنيرر  بررأمن تةعلرمرراأ تعررد مهيرر    تحرنياطرراأ ت مررن.

 مأن تلررررم د نْيررر، وكرررليا تيرشرررريعاأ   ارررلت تلرررال، ب  الررردت 

والرردوت طرررقها وتبريررروت برضرر  تيرطرررر تيرررق  الرررتما الديررد       

ةاارررا تةخرصررررن متاررررتما تةسررررجد م، مرررن أبرررر  خصامصرررها     

، وبررو  الررتما تق نير     تسرخدتم تيرق ني    تاررتما تةعرو ر  سرابقا    

صر   مل تين معرو   من قب ، ناانييا عن نقص مهار  رالرال  

 يضررحني  برقرعهررا ضرردق. ا عرردم علررا ت تيعدتيرر    ضرربطها، وأحنيانهرر 

 قضني  إبرت  أايني  أمن تةعلرماأ، سرتء من قب  تيعاملم علنيهرا،  

تيرعلنييرررراأ ت م نيرررر   سطبَّررررُتمل  ن   ترنيررررد مرررراروت اررررا تةسرررررخدم

 ومسرجدتتها باسريرتر.

 سررتء  امل مهر  تأمرره  أصربح  أنره  وبرايرغا   إنره  مرص  سنياق و 

 نشررء  ومرأ  ت شرنياء،  نرتنرق إ مرأ  تيرعامر     مباشرر  غ  أو تمباشره

 تةعلرمررراأ ومركررر  ربتنل،نيتيسررر ت مرررن انيئررر  كيثررر  م ظيررراأ

تق برتم  حنيري  كيثر  برنرام  تركل را، إ  أن را     أ تتيرط  وأخ ه

نردر  ترتالرد كلنيراأ ت اسرب     نالحرظ  ن تل  مأ ت س  تيشديد  

مررر  واررلت أتآليررل، وعرردم والررر  معااررد علنيررا يرق نيرر  تةعلرمرراأ،       
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جيعل ررا نررقررر   ت اضررر وتةسرررقب   النيررال مرخصصرر    تق نيرر   

 ت كثررر تيرردول مصررا    تعررد تةيليرر  اينيرم رر عامرر ، تةعلرمرراأ

 صررر، ت  تسرررخدتم تيري ريرالنيررا، علررى سرربني  تةثررال    تقرردما 

بشرر( اررلت  أي ردر أن جنررد  وير  يررديها نظرام تقرر  مطررر ك ظررام ر    

مبررا ذرريرره مررن خرردماأ  امقرر   ي مانرره اتي ظررام تيررلي نعرررربق سررابق 

تيرصرر   تسهني  تلالرتءتأ ت يرمنير ، إ  أن أصربحق بال نرا    

تررخررر بررأن يررديها حيرمرر  إييرتوننيرر  برراةع ى ت قنيقررل، ويررني    

 اررلت   ت اريرام    رإن   ررا ومرن  ، صرامر  إييرتوننيرر  مرتقرأ  جمرر  

برررد أن  تيرقرررق بايربجمنيررراأ وأمرررن تةعلرمررراأ ارررر تيرقرررق تيرررلي    

يرررأتى مررن   قررد حنرررص  نيرره علررى ب رراء النيرر  رقيررل، واررلت ت مررر  

حنرراج إ  تيررسرأ   إنشراء    ب  خالل تةؤسساأ تيرعلنيي  ت ايني ، 

كلنيررررراأ التأ ختصصررررراأ تق نيررررر   قنيقررررر    تيربجمنيررررراأ وأمرررررن 

معااد علنيا تسررقطب خرجيرل تةرحلر      رءا عن نشتةعلرماأ،  ضل 

 رتأ.  عن  الع س     تقتيثانري  ةد  

علررى تةؤسسرراأ تيرريت يررديها تيرغبرر    ت ررراظ علررى  ويرررعم 

أمن وسالم  نظامها تيرق  أن تر ر برتم  محاي  وأنظي   عاي    

وأن تعريررد علررى أكثررر مررن طريقرر        ،طريقرر   خرررل تةسرررخدم 

كيرا مرن تةييرن تي ظرر      ،حتديد اري  تةسررخدم وتيرحقرس م هرا   

  تةرهررراونم   تعلنييررراأ  رررره إالررررتءتأ أو حماسرررب  ومسررراءي   

تيرردخرل كحرمانرره مررن تيرردخرل يررررت  معني رر  أو إغررالق حسررابه أو 

 ن و بع  تيصالحنياأ من ت سات.
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 .خامسًا: التوصيات 

 تيرشريعاأ ت يرمني .  •

تسررررريرتر مرتالعرررر  تيرشررررريعاأ ت يرمنيرررر   نييررررا يرعلررررس   -1

 .برحقنيس  رال  مقبري  من أمن تةعلرماأ   تةيلي 

   تأخرررل حبنيرررت ،تيبشرررري إعرررا   صرررنياغ  أنظيررر  تةررررتر   -2

بنيانراأ  ت عربار مهرارتأ تةرظر  ت م نير  و رالر  تعاملره مرأ       

 .تيعي 

ت رررراظ علرررى تطبنيرررس تيسنياسررراأ تيرقينيررر  تيررريت تشررررعها    -3

 .  ظ  تيرحرل تيرقيل  يرمت 

 .ت سر  وتيطر  •

برأمن تةعلرمراأ علرى    تدنيئاأ ت يرمني  تةخرصر    أن تعي  -1

 عرب تيرضاء تلييرتونل. يلطر  آم  بنيئ   تأمم

يألسررررر   ه مرررر  يرلرررررت  تحملررررررى تةرالررررالب رررراء تيرق نيرررراأ تي -2

 باعرباراا أساس ب ني  تلريأ حسبيا نص نظام ت يا.   

انيئر  حقررق تلنسران مبرا ر   ياير  حقررق تيطرر            تب  -3

 .تيعامل ت  رتتضل

 وتلريرأ  محاير  تيررر  وت سرر    باينيراأ  تيرعل ت م   يا    -4

   تيبنيئ  تيرقيني  من تيرهديدتأ تيسنيربتنني .

سنياسررررراأ برضرررررأ تدنيئررررراأ ت يرمنيررررر  تةخرصرررر   قنيررررام   -5

غررر   تلريرررأأ ررررت   إضرررا ني  م اسرررب   يايررر   وإالررررتءتأ
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ن كبررار تيسررمتيقرا رين علررى تيرعامرر  مررأ تق نيراأ تةعلرمرراأ   

  كيثالم.

 .تيرعلنيا وتيررعني  •

 باةرتح  اا  تيرعلنييني  أمن تةعلرماأ ضين تةرت  وتة إ رتج -1

 تيدرتسني  تةخرلر .

أمن تةعلرمراأ وحترلير تلريرأ     بأايني تطرير برتم  ترعني   -2

 .من تةخرتقم وترضنيح أساينيب ت حرنيال

مبسرط  تسررهد     تلنرتنرق بلغر   مرت  إرشا ي  علرى   صنياغ  -3

 .عام  تي اس تر اول الرتنب أمن تق ني  تةعلرماأ

يرقرديا   م اسرب   وسام  ترتص بإتاح  تدنيئاأ تةخرص   قنيام -4

   جمال أمن تةعلرماأ. يرتط ميلرشا  تي صح وتل

تيررسررأ   إنشرراء كلنيرراأ التأ ختصصرراأ تق نيرر   قنيقرر     -5

 .تيربجمنياأ وأمن تةعلرماأ

 .تيردريب وتيرأاني  •

تدريبنيرر  ربتم  بررأمن تةعلرمرراأ يرر تةؤسسرراأ تةخرصرر  تررر   -1

رمراأ مرالهر  يليررظرم    تيرعامر  مرأ نظرا تةعل   حرل كنيرني  

 .ت يرمنيم وتيقطاو تراص

تةرعلقررر  برررأمن يقررردرتأ تةررررظرم  تأتخربرررار بررررتم وضرررأ  -2

 .ل  وريا  ر تةعلرماأ ُت

وضرررأ بررررتم  يرررردريب تير رررنيم علرررى أنظيررر  أمرررن تق نيرررر          -3

  .تير نيم   ختصصاأ مشابه تأاني عا   إتةعلرماأ و
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 .عيال تء ت أمرطلباأ  •

ت شررتتطاأ تيرق نير  تييرنيلر     رضأ بتاهاأ تةخرص   قنيام -1

 .أمن تةعلرماأ   تةؤسساأ ت يرمني  وتيعام  بضيان

ن رتقبرر  مسررررى  رالرر  ت مرر  مب تاهرراأ تةخرصرر   تضررطالو -2

  تةؤسسرررراأ تيعامرررر  علررررى والرررره ترصرررررص  تةعلرمرررراتل

صدتر شها تأ متعريرا   إوتةؤسساأ تراص  بشي  عام و

 .مأم 

تيصرغ     حتراالهرا تةؤسسراأ  وضأ م ص  يلرطبنيقراأ تيريت    -3

   .م آوتي اشئ  تعي    بنيئ  

وكنيرنير      بنيئر  تيعير    ا خرتتقاأ تلييرتوننير  تيرعري  ب -4

 .تيرصدي دا   ظ  تيرحر أ تيرقيني 

نير  تيرعامر  مرأ    يا يرص  بايتير سنيس بم تاهاأ تةخرص   ني -5

تيبنياناأ وإ ترتها من ناحني  وأم ها وخصرصرنيرها مرن ناحنير     

 .أخرى

شرت  من تدنيئر  تيرط نير  يألمرن تيسرنيربتنل     ترعني  تيدور تل  -6

على خط  برتم  تيررعنير  ت م نير  تةطبقر  علرى تةؤسسراأ      

 .تيعام  وتراص 

  .تيبحت تيعليل وت بريار •

تيع ير  يلعلررم وتيرق نير      عبرد  تةلاتيرعلنيا ومدي     و تر قنيام -1

 حملنيرر  ترررلرتم  حبثنيرر  يب رراء نظررا أمررن معلرمرراأ  رضررأ بررب

 .باحرنياالاأ تةيلي  تيرق ني 

نظرا   وتةبريرين يب اءوضأ برتم  تشجنيعني  يروت  ت عيال  -2

  . أ  عايأمن معلرما

إعرررا   م هجنيررر  تيبحرررت تيعليرررل   ظررر  ت قررررق تيرقينيررر     -3

وتيرعد يرررر  تيبحثنيرررر  وتيرتكنيرررر  علررررى خصرصررررني  بنيانرررراأ  

 .تأ  اا ىت شخاص وتةؤسساأ ومد



77

 –2021     32 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 .املصادر واملراجع 

بررن عبرردتيرمحن تيربنيعرر : ت مررن تيرقيررل      صرراب بررن علررل   -1

ومحاير  تةسرررخدم مررن جملرراطر تلنرتنررق، انيئرر  ت تصررا أ  

 وتق ني  تةعلرماأ، تةيلي  تيعربني  تيسعر ي ،  .أ.

 ررراتن سرررعنيد برررامرلح: محايررر  أمرررن تةعلرمررراأ   شررربي       -2

تةرؤمتر تيعربرل   تةيرباأ  امعر  أم تيقررى:  رتسر  حاير ،     

 -تيثررانل عشررر يالحتررا  تيعربررل يلييربرراأ وتةعلرمرراأ      

ت حترا  تيعربرل   ، تةيرباأ تيعربني    مطلأ ت يرني  تيثايثر  

 م.2001، يلييرباأ وتةعلرماأ والامع  تيشارق 

مقدمرر  أمررن تةعلرمرراأ، م ررردى تيريرراه أمحررد ت صررني :  -3

حتردياأ وآ راقم،    -ت الرياعل تيثايرت متلريرأ وتيرق نير     

 .م5/4/2016تيرياه، 

خايد بن سلنييان تيغثرب وحميد بن عبدتهلل تيقحطانل: أمن  -4

تةعلرمرراأ بلغرر  منيسررر ، مركرر  تيرينيرر   مررن تةعلرمرراأ،      

 .ار1429الامع  تةلا سعر ، تيرياه، 

مررا  علرى تيررتب     ت مرن تيسرنيربتنل ،    را ام :انيا تةقرشل -5

  71Eb4S4ZWCQhttps://www.youtube.com/watch?v=تلييرتونل: 

6- Cost of 2013 Target Data Breach Nears $300 Million, 
Vincent Lynch, 2017. 
https://www.thesslstore.com/blog/2013-target-data-breach-
settled/ 

7- Coding will be mandatory in Japan's primary schools from 
2020, Atsuko Sano, 2019, 
https://asia.nikkei.com/Economy/Coding-will-be-
mandatory-in-Japan-s-primary-schools-from-2020  

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6432&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6432&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6432&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6432&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6432&page=1&from=
https://www.youtube.com/watch?v=71Eb4S4ZWCQ
https://www.thesslstore.com/blog/2013-target-data-breach-settled/
https://www.thesslstore.com/blog/2013-target-data-breach-settled/
https://asia.nikkei.com/Economy/Coding-will-be-mandatory-in-Japan-s-primary-schools-from-2020
https://asia.nikkei.com/Economy/Coding-will-be-mandatory-in-Japan-s-primary-schools-from-2020
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8- 10 real and famous cases of social engineering attacks, 
Gatefy, 2021.  https://gatefy.com/blog/real-and-
famous-cases-social-engineering-attacks/  

9- The Dirty Dozen: The 12 Most Costly Phishing 
Attack Examples, Casey Crane, 2021. 
https://www.thesslstore.com/blog/the-dirty-dozen-the-
12-most-costly-phishing-attack-examples/  

10- Elite CIA unit that developed hacking tools failed to 
secure its own systems, allowing massive leak, an 
internal report found, Ellen Nakashima and Shane 
Harris, 
2020.https://www.washingtonpost.com/national-
security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-
failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-
leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-
ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html   

11- Best Ways to Conduct Effective Phishing Training 
with Employees, 2020. 
https://www.greathorn.com/blog/best-ways-to-
conduct-effective-phishing-training-with-employees/ 
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https://www.thesslstore.com/blog/the-dirty-dozen-the-12-most-costly-phishing-attack-examples/
https://www.thesslstore.com/blog/the-dirty-dozen-the-12-most-costly-phishing-attack-examples/
https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html
https://www.greathorn.com/blog/best-ways-to-conduct-effective-phishing-training-with-employees/
https://www.greathorn.com/blog/best-ways-to-conduct-effective-phishing-training-with-employees/
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 :املشاركون 

، 1رضني  تةلرقى(  . ح ان ت بشلتيررق  تيرمنيس  وتةعقبرن:  •

 . عبررردتهلل تي ارتنرررل ، 2رضرررني  تةلرقرررى(  . ناصرررر تيعيرررري

 3رضني  تةلرقى(

 إ تر  ت رتر:  . عبدتيع ي  ت رقان 

 : تةشاركرن با رتر وتة اقش 

 عبدتيرمحن تيعري   . -

  . حميد تيثقرل -

 يه تيصاب  . عبدتل -

  . خايد تير يعان -

 م.  اض  تيقرنل -

  .  يا  تيدري  -

  . و اء طنيب  -

  . خايد تة صرر -

 محريأ.  هد ت  -

  . حامد تيشرتري -

 تهلل صاب ت ير   . عبد -

 

 

                                                           
حاصررل  علررى تيرردكرررت  مررن كلنيرر  ت اسررباأ    ..سررراال مسرراعد  امعرر  تةلررا عبرردتيع ي  أ -1

 .مرييني  امع  كارننيجل ملرن ت 
 .تيعام  تل تر  مبعهد تةساعد تةعلرماأ أمن وأسراال تدريب انيئ  عضر - 2
 حام .   امع وتيرسجني  تيقبرل وعينيد تةساعد يلتآل ت اسب ا دس  سراالأ - 3
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 امللخص التنفيذي: 

 .  ررررت  ، حنيرررت أشرررار تيررررعل تيبنيئررل ت اويررق ارررلق تيقضرررني   

  تيررقرر  تيرمنيسرر  إ  أن تيعررامل يرتالرره م ررل نهايرر  تيقرررن  تيع رر ي 

تيعشرررين تهديرردتأ وحتررردياأ الديررد ، ويرررأتل تيرلرررع تيبنيئرررل       

مقدمرر  مهررد تأ ت مررن تيبنيئررل ومسررببا  أيضررا  يلرررغ    ت نظيرر         

ومرن  را  قررد أصربح تيرررغ      ،ييريرالنير  علرى كركررب ت ره  تل

تعريرررردأ  وقررررد ،يبنيئرررل ااالسررررا  مؤرقرررا  يليجريعرررراأ تلنسرررانني    ت

تةيليررر  تيعربنيررر  تيسرررعر ي  جميرعررر  مرررن تيسنياسررراأ تيدتخلنيررر      

 إعررردت يرطررررير تاهررراأ تةع نيررر  وت رررراظ علرررى ت مرررن تيبنيئرررل، و  

تسرررتتتنيجني  بنيئنيرر  شررامل ، وت رنيررل سنياسرراأ وأنظيرر  وتشررريعاأ       

أايهررا إعررا     يايرر  تيبنيئرر  وتسررردتمرها مررن خررالل عررد  خطرررتأ  

ا تدنييل  يل ظرام تيبنيئرل بإيغراء تدنيئراأ تيقدمير  تيريت كران م رط ر        

بهررا محايرر  تيبنيئرر ، وإنشرراء زسرر  مرتكرر  الديررد  يرحقنيررس اررلق     

تةركرر  تيرررط  ياليررر تم تيبنيئررل، وتةركرر      :ت سرررتتتنيجني  واررل 

تيرررط  يألرصررا ، وتةركرر  تيرررط  يلحنيررا  تيرطريرر ، وتةركرر    

برراتل وميا حرر  تيرصررحر، وتةركرر  تيرررط     تيرررط  يلغطرراء تي  

ل تر  تي رايرراأ، إضررا   إ  صرر دوق تيبنيئرر  ومجنيعهررا حتررق مظلرر   

 .و تر  تيبنيئ  وتةنياق وتي رتع 

علرى أن قضرني     تيرعقنيرب ت ول     . خايد تيرهنيرد بني يا أك د 

 هي  باي ظر يرقاطعاتها تةرعرد   مرأ  تيقضايا تة ىحدإتيرعل تيبنيئل 

ت قرصررررا ي  وت الرياعنيرررر  وت م نيرررر  وتيصررررحني   معظررررا ت نشررررط  
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ترطلررب مررن مجنيررأ أ رررت  تلريررأ برئرراتها   ، ويررلت  إنهرراوتيرعلنيينيرر 

 ت ايني .تةخرلر  إ رتك الق 

أن رؤيرر   تيرعقنيرب تيثررانل    تيثقرررل. حميرد     حرم الكررر  

وأارررردت ها ت سرررررتتتنيجني  وتيررعنيرررر  وتيررصررررنيلني ،  2030تةيليرررر  

علررى مررا ي يررل تيبنيئرر  وذرظهررا، ومررن  حترررري وكررليا مبا رتتهررا 

أبررر  اليررا، مشررروو ننيرررم وتيبحررر ت محررر، وت قرصررا  تيرردتمري        

يليربررررن، ومشررراريأ تيطاقررر  تي ظنيرررر  رتيشيسرررني ، وتيريرررا (،      

تةسرؤويني   كيرا أكرد علرى أن    ومشروو تيشرق ت وس  ت خضرر.  

تيرر ي  يليرتطن، وتةسرؤويني  تلريعنير  يليؤسسراأ ت يرمنير ،     

مع نير  بشري     ؛الانرب، وتةؤسسراأ تراصر  مرن الانرب آخرر        من

أن كيررا   حمرررري باحملا ظرر  علررى تيبنيئرر  مررن تيررردم  وتيرلريررت.      

ومرتكرر  تيدرتسراأ، ومرتكرر  تيريرر، ويليؤسسرراأ    م،يإلعرال 

  ترررر   أ ضررر  تيع اصرررر تيبنيئنيررر     مرتقبرررا  تيرعلنيينيررر  أيضرررا   ورت  

 وتيردم .  وت ينيرها، وكليا تحملا ظ  علنيها من تيرخريب 

 وتضي ق تةدتخالأ حرل تيقضني  تحملاور تيرايني :

 تيرعل تيبنيئل:   ي  تةرهرم وتطرر ت اريام به. •

أسبات وتنعياساأ تدنل تيرعل تيبنيئل يدى بع  أ رت   •

 تلريأ.

 الهر  تةيلي    جمال محاي  تيبنيئ . •

 وسام  ر أ مسررى تيرعل تيبنيئل وت د من تيرلرع. •

تيررصررنياأ تيرريت تنرهررى إينيهررا تةرحرراورون   ملرقررى ومررن أبررر  

 أسبار حرل تيقضني  ما يلل:
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ترنيررارتأ ت سرررتتتنيجني  وآينياتهررا تةعرر ِّ    يايرر    مرتالعرر -1

  ي.ومرتالعرها بشي   ورتلريعل تيبنيئ  و يا   تيرعل 

 يررا   تيررعل تيريررري  علرى  تاهراأ تلعالمنيرر   أن تعير    -2

حنررر   جيابنيررإ  حتقررس نظررر   نيررخررالل برررتم  بنيئنيرر  وط وتيثقررا  مررن

 .تيبنيئ  ت راظ على

  لخرررتج نيررتة رراا  تيرعلنييإ رتج ت اريررام بايبنيئرر  ضررين    -3

ورب  اليا بقرنيا تلريرأ    ،أالنيال ناشئ  تدرك أايني  تيرعل تيبنيئل

تيدي ني  وت خالقني  وت ت على إجيا   ررق تطرعنير  طالبنير  تسرها     

 .تيرعل تيبنيئل نشر  

علررررى تيبنيئرررر   ا نيسررررلب أ  ت حتديررررد أكثررررر تي شرررراطاأ ترررر -4

وضررأ مسرررهد اأ يرلررا تي شرراطاأ تهررد  إ  تقلنيرر      ووتصرر نيرها 

 .ر تيبنيئل غ  تةرغرت  نيهت  

 

   الورقة الرئيسة: د. فواز العنزي 

ع دما نرحدع عن ت من مبرهرمه تيشام  يأتل ت مرن تيبنيئرل   

  مقدمرر  ت بعررا  تيرمنيسررني  يألمررن تيشررام  وتيرريت  لرهررا أ بنيرراأ  

وعلرم ت من تةخرلق ، وأظهرأ نرام  م اقش  تةرراانيا أن مجنيعهرا   

يررس على أن ت من تيبنيئل ار حمررر جنرا  أنررتو ومسرررياأ ت مرن      

ت خررررى؛ حنيرررت مل يعرررد مرهررررم ت مرررن مقصرررررت  علرررى تاانرررب        

صل   التب  أصبح و  ظ  تيرحرل ت ديت  ؛تيعسيري وتيسنياسل

 الرياعني .باةسام  تيبنيئني  وت قرصا ي  وت 
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 بايصرررررتعاأ قرررردميا  تلنسررررانني  تلريعرررراأ ُعر ررررق حنيررررت

 وتي  تعاأ بسبب تلرع وحب تيسنيطر  على تةرتر  تيطبنيعني .

 رررإن تيعرررامل يرتالررره م رررل نهايررر  تيقررررن تيعشررررين تهديررردتأ     

وحترردياأ الديررد ، ويررأتل تيرلرررع تيبنيئررل   مقدمرر  اررلت ت خطررار  

 ييريرالنير  تل   ت نظير   مهد ت  يألمن تيبنيئل ومسببا  أيضا  يلرغ 

 على كركب ت ره.

د مث  الت من قبر    ت النيرال تيسرابق ، حنيرت أ ى     ه ْشلا ُي 

تير ا   وتيسباق بم تيدول تةرقدم  ص اعنيا    جما أ تيرجرارت  

تي رويررر  وتيعيلنيررراأ تيعسررريري  وت سررررغالل غررر  تةررردروس وغررر   

تلضرتر مبرتر  تةي ه ، وبدون  عا عقلل وسلركل وعليل، إ  

ت ره وتييت تشي  ركني   حمررياأ تيبنيئ  تيطبنيعني  تييت العلرها  

 تهلل نرعا  يلبشري .

إن تةشررريل  تيبنيئنيررر  وحجيهرررا تيررررتان يرررني  سررررء تررررتكا   

  أو أنهرا قصررر   تيررعل تيبنيئرل     اي ع ر يرأ  تأ كان تةرررته أن تُ 

 (.1999حني ها رتةه ا، 

نيد تي ظر م رل تيثيانني نيراأ   كانق تيعالق  بم تيبنيئ  وت من ق

وعلررى والرره ترصرررص برتسررط  جميرررعرم، جميرعرر  تيسنياسرر       

وتيررررريت تهررررررا  (Environmental Policy Community)تيبنيئنيررررر  

بايرطبنيقررراأ ت م نيررر  يلررررغ  تيبنيئرررل وت مررر . وجميرعررر  تايعنيررر   

ت م نيرر  تيرريت كانررق ترطلررأ إ  تعريررراأ الديررد  يألمررن تيقرررمل       

 رت  ت رت تيبار  .خاص  خالل ما بعد  
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حنيررررت أصرررربح تيرررررغ  تيبنيئررررل ااالسررررا  مؤرقررررا  يليجريعرررراأ  

ن  هررررا ت سرررربات تيرررريت أ أ إ  ترررردارر تةرررررتر   إ إالت ، تلنسررررانني 

تيينيرني  تييت تنرشرأ بها معد أ تيرلرع تيعاةل وأسبات ت راقص  

ت مطرررار وتلنرررراج تي رتعرررل وتيرعرررري وتنرشرررار تاررررا  وتيرقرررر     

تردخ  تةؤسسراأ تيدوينير  و  مقردمرها     سررالب يوت مرته، مما 

 انيئ  ت ما تةرحد  وتييت يقأ على عاتقها ت من تلنسانل.

ت يايرر  وتيرقابرر  يلحررراظ علررى  :د بررا من تيبنيئررلص ررْقحنيرت يُ 

تةرررررتر  تيطبنيعنيرررر  تحمللنيرررر  مررررن خررررالل ترظنيرررر  سررررلا ت  رررررت        

طرر  وتلريعاأ، ويشي  ت مرن تيبنيئرل تيردويل وارر تيررأمم مرن خ      

تيصرتو تي ات  حرل أحرته ت نهار رحررت مررتر  تةنيراق( أو تةررتر      

بررتانيا تيرررم وأمحرد    إت رضني ، و نييا يرعلس باقرصا ياأ تيردول. ر 

 تيرايس(.

 :روو ت من تيبنيئل وآينياته  

ع رد تلشررار  إ  تيرررب  بررم تيبنيئرر  وت مررن وتلنسرران تيرررن  

تعر  تلنسران    أبعا  تيعالقر  مردتخلر  مرن أالر  عير  تاريامراأ      

 بايدرال  ت و .

 أنرتو ت من تيبنيئل جنرداا ترتعرل تيعيلنيراأ ت ساسرني  تيريت      

 .تؤ ر   تحملني  ت نيرري والتأ تيصرل  تةباشرر  با نشرط  تيبشرري      

رتادول تيرايل( يرضح بع  أاا  رروو ت مرن تيبنيئرل مرأ تلشرار       

 إ  قابلني  تيرعره يلخطر   حاي  تنعدتم آينياأ حتقنيقه.

مجنيررأ اررلق تيرررروو ركنيرر   تيرهديرردتأ تيبنيئنيرر  تيرريت     متثرر  و

أشرررارأ بعررر  تيدرتسررراأ إ  أنهرررا تررررراوأ    رالررراأ تصررر ني     
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خطررتها تيقامي  على ت من تيقررمل، ويرالرأ اليرا يقنيير  تيرهديرد      

 (Myers,1985تحملسرب  ر

 آينياأ حتقنيقه قابلني  تيرعره يلخطر  رو ت من تيبنيئل م

1 
ت مرررررررررن تيبنيئرررررررررل  

 تيغلتمل

تلاعررررررررراأ تيرجررررررررررتأ  

 تيغلتمني 
 ضب  تقرصا ياأ تيبنيئ 

2 
ت مرررررررررن تيبنيئرررررررررل  

 تدرتمل
 ضب  الر   تيص اع  تيرلرع تدرتمل وت وبئ 

 ت من تيبنيئل تةامل 3
تيعجررررر  تةرررررامل وتي ررررردر    

 تةامني 

ضررب  تسرررغالل وترشررنيد   

 تةنياق

4 
ت مرررررررررن تيبنيئرررررررررل  

 تيصحل

ت مررررررررررررته تيربامنيررررررررررر   

 وتيرراك 

ضرررررب  معررررراي  تيصرررررح  

 تلريعني 

5 
ت مرررررررررن تيبنيئرررررررررل  

 ت قرصا ي
 تدنل مسررى تةعنيش 

ضرررررررررررررررب  تي شررررررررررررررراس 

 ت قرصا ي

6 
ت مرررررررررن تيبنيئرررررررررل  

 تلريعل

عدم ت سررقرتر وت ررتك   

 تيسيانل

ضب  آينيراأ ر رأ مسرررى    

 تةعنيش 

7 
ت مرررررررررن تيبنيئرررررررررل  

 تيرثقنيرل
 تيررعني  تيرتبني  تيبنيئني  تيرخل  وتاه  وتةره

يلر ينيرر  تةسررردتم  ومررا يرضرري ه مررن    ويررأتل تةشررروو تيعرراةل   

ت قرصرا ي   :ت ادت  ت ممنير  تيسربع  عشرر وتيقراما علرى حمراورق      

وت الريرراعل وتيبنيئررل ضررين ت سرررتتتنيجنياأ تيدوينيرر  تيرريت تعيرر  

ت سرشعار بارطر وتةسرؤويني  ت الرياعنير  تيدوينير  تيريت تقرأ علرى       

 عاتس ت ما تةرحد  بايرعاون مأ تيدول ت عضاء.
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مصرررطلح تقرصرررا ي  بأنهررراتير ينيررر  تةسرررردتم    عرررر ُتحنيرررت 

رةررق برره انيئرر  ت مررا تةرحررد  خارطرر  يلر ينيرر       تالريرراعل أممررل، 

ارررد ها  تيبنيئنيررر  وت الرياعنيررر  وت قرصرررا ي  علرررى مسرررررى تيعرررامل،

وتطررير   ت ول ار حتسم ظرو  تةعنيشني  يير   رر    تلريرأ،   

ي إ  تسررر  ت  تلنررراج وأسرراينيبه، وإ ترتهررا بطرررق   تررؤ     وسررام 

  تييركرب  ررق   حيِّر مرتر  كركب ت ره تيطبنيعني ، حررى   نُ 

 .طاقره

و  سرررنياق ارررلق تاهرررر  تيدوينيررر  مت إعرررالن رؤيررر  تةيليررر    

م مأ تةشروو تيعراةل يلر ينير    ءيرررتكب وترال 2016( عام 2030ر

 ،تةسرررردتم  وتيررريت تقررررم علرررى حماورارررا تيثال ررر : جمريرررأ حنيرررري  

 ووطن طير . ،وتقرصا  م  ار

 2030أحررد أاررا مقرمرراأ وأارردت  رؤيرر  تةيليرر   ن إحنيررت 

ُأ رالررق حتررق حمرررر تلريررأ    2016تيرمنيسررني  م ررل إعالنهررا عررام   
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ت نيري تيلي ي عا أ رت ق ب ي  حنيا  صحل وحمني  بنيئرل إجيرابل   

 .ت راظ على تةقدرتأ تيطبنيعني  مأوالاالت، 

عرام  قي  جميرعر  تيعشررين تيريت تسرضرا رها تيريراه          

كلي  تةلرا سرليان برن     نرلكرتسرث امل مرأ ر  امح  كررونا، 

حرظره   -عبد تيع ي  ت  رراحني   عيال تيقي ، وتييت أكد  نيها 

علرى أن تدرد  تيعرام درلق تيقير  ارر تغر رام  ررص تيقرررن          -تهلل 

ت رررا ي وتيعشررررين يلجينيرررأ، وأن مرررن أارررا أادت ررره تيررصرررنيلني       

 .ت راظ على كركب ت ره

ريررردأ تةيليررر  تيعربنيررر  تيسرررعر ي  جميرعررر  مرررن       وقرررد تع 

تيسنياسرراأ تيدتخلنيرر  يرطرررير تاهرراأ تةع نيرر  وت ررراظ علررى ت مررن 

دررلت كرران علررى تاهرراأ تةع نيرر  إعرردت  تسرررتتتنيجني  بنيئنيرر  تيبنيئررل، 

شررررامل ، وت رنيررررل سنياسرررراأ وأنظيرررر  وتشررررريعاأ  يايرررر  تيبنيئرررر   

يل ظرام   وتسردتمرها من خالل عرد  خطررتأ أايهرا إعرا   تدنييلر      

بهرا محاير  تيبنيئر ،     تيبنيئل بإيغاء تدنيئاأ تيقدمي  تييت كان م رطا 

 :وإنشرراء زسرر  مرتكرر  الديررد  يرحقنيررس اررلق ت سرررتتتنيجني  واررل 

تةركرر  تيرررط  ياليررر تم تيبنيئررل، وتةركرر  تيرررط  يألرصررا ،       

وتةركررر  تيررررط  يلحنيرررا  تيرطريررر ، وتةركررر  تيررررط  يلغطررراء     

وتةركرر  تيرررط  ل تر  تي رايرراأ،  تي برراتل وميا حرر  تيرصررحر،

إضا   إ  ص دوق تيبنيئ  ومجنيعهرا حترق مظلر  و تر  تيبنيئر  وتةنيراق      

 .وتي رتع 
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يرريل   2030مرن رؤير     وتعد ممبا ر  تيسعر ي  ترضرتءم الر ءت  

رر  تعريا  تةيلي  على عامدتأ تي ر  وحتسم الر    ؛تيعهد

 .ت نيا  بايبال 

م طقرر  تيشرررق ت وسرر ، حنيررت  سرررهد  تةبررا ر  وكررليا ت

جملررررر  تيرعررررراون يررررردول ترلرررررني     سررررررعي  تيسرررررعر ي  مرررررأ  ول  

ملنيرررار شرررجر  إضرررا ني     40وتيشررررق ت وسررر ، ي رتعررر   تيعربنيررر 

ملنيررار شررجر ،  50تيشرررق ت وسرر ، ضررين برنررام  يهررد  ي رتعرر   

 على كركب ت ره.وار أكرب برنام  إعا   تشج  

نرر  أخالقنيرر  وإنسررانني  إن ت ررراظ علررى تيبنيئرر  وتسررردتمرها أما

 وصرح     ياي  كركب ت ره، وضريان ةسررقب  أكثرر سرالما     

يألالنيال تيقا م ، وار ركني   ت يري   سردتم  ت قرصرا  تيررط    

، وار ما جيب  ت الرياعني اني وتيعاةل وحتقنيس الر   ت نيا  وتير ا

إ  ال رب مرأ    على تاهاأ تيرةني  خاص  تيرعلنييني  أن تقر  ال برا   

ترعنيرر   ؛تنيجنياأ تيبنيئنيرر  تيرط نيرر  تيرريت تب رهررا رؤيرر  تةيليرر  ت سرررتت

 .وحما ظ  ومسااي    حتسني ها ورعايرها

 التوصيات:

 ضب  تقرصا ياأ تيبنيئ . -1

 ضب  الر   تيص اع . -2

 ضب  تسرغالل وترشنيد تةنياق. -3

 ضب  معاي  تيصح  تلريعني . -4

 ضب  تي شاس ت قرصا ي. -5

 ضب  آينياأ ر أ مسررى تةعنيش . -6

 وتيرتبني  تيبنيئني .تيررعني   -7
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 :التعقيبات 

 التعقيب األول: د. خالد الفهيد 

هي  باي ظر يرقاطعاتهرا  تيقضايا تة ىحدإقضني  تيرعل تيبنيئل 

معظرررا ت نشرررط  ت قرصرررا ي  وت الرياعنيررر  وت م نيررر    تةرعرررد   مرررأ

ترطلرب مرن مجنيرأ أ ررت  تلريرأ       ؛ ويرلت  إنهرا  وتيصحني  وتيرعلنيينير  

تيرعل تيبنيئل حسب تعرير   و. ت ايني .برئاتها تةخرلر  إ رتك الق 

تةرك  تيرط  يألرصا  ار: تل رتك يدى أ ررت  تلريرأ بأاينير     

 تسرررخدتمتحملا ظرر  علررى تيبنيئرر  وميرناتهررا وم ررأ تلر هررا وترشررنيد  

الم  مرتر اا وتيرصدي يليخاطر تييت قد يرعرره درا مرن أالر  سر     

تير ينيرر  وت نيررا  تيطنيبرر   تسررردتم يضرريان  ؛وصررح  تيرررر  وتلريررأ

 يألالنيال ت ايني  وتيقا م .  

تعيررنيا وتعينيررس تةعررار    :بأنهررا تيبنيئنيرر   تيررعنيرر  عرررَُّتكيررا 

تيبنيئنيررر    أوسررراس تلريرررأ وحترنيررر اا يليسرررااي  وتةشرررارك       

 تيرر ي  وتاياعني    تلريأ.  

 ررروو ت مررن تيبنيئررل   صرررر   وقررد تطرررق  .  رررت  إ  أاينيرر  

 تعرقرررا يو   ،جملرلرررر  سررررتءه علرررى تةسرررررى تحمللرررل أو تيررردويل    

ميين إضرا   تيبنيئر  تيبحرير  وخطررتهرا تييرن   تلررع تيبحرار        

وت نهار أو نقرص جملر ون ت ةراك نرنيجر  يلصرنيد تيبحرري تارامر        

 ت الهرر   مررن حظراررا مت تيرريت تحملظرررر  ت وقرراأ   تيصررنيد عرررب

وكررليا تيغطرراء تي براتل تيررربي وتييررن خطررترره     .ت يرمنير  

تيرتبرر  مثرر  أعيررال     تاررامر وجتريرر   تيرعررل تاررامر وت حرطررات    

 تييسارتأ   ت و ي  مبخرل  م اطس تةيلي .  
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الهرر هت حثنيثر  يرع ير  مرهررم       ت الهر   ت يرمنير  وقد برليق  

يين يألس  مل يرحقس تدد  من اليا   ظ  قلر    ؛تيرعل تيبنيئل

ت رر  تيبنيئررل يررديها     ررراه ،تلريررأ تعرراون أ رررت  تمتنعرردأو 

إ  أن تطبنيقهررا كرران أقرر  مررن تةررأمرل ومررن   ،رغررا والررر  ت نظيرر 

 تلا تةظاار:

 .جمللراأ تةشاريأ تيص اعني  وتيطبني  -

ت حرطرررررات تارررررامر وجتريررررر  تيرتبررررر  وت تيرررررد عرررررد        -

 تييسارتأ   ت و ي .

اخل ت تيد كينياأ منيراق تيصرر  تيصرحل وجمللرراأ تةسر      -

 وتلرع تيشرتطل.

  ااأ وعلى تيطرق تيعام . رمل تةخلراأ   تةر -

تيقرررتأ تراصرر   رييررن بعررد إنشرراء الهررا  أمرر  مرخصررص    

خاص بايبنيئ  بر أ الهر  وتقعني   ياير  وتحملا ظر     (يألمن تيبنيئل

نرنيجر  يلحر م و رره تيعقربراأ      ؛على تيبنيئ   ت  معها تيرعل تيبنيئل

 ،  نظرررام تةرررور رسررراار(  سحتقرر مرررا علررى تةخررايرم علرررى غرررتر    

أصررربح ا ررراك تقنيرررد بررررب  حررر تم ت مررران   تيسرررنيارتأ وتيرقنيرررد   

تدرات  تاررتل أ  راء     تسررخدتم بايسرع  تحملد   يلس  وت رد مرن   

 قنيا   تيسنيار .  

وترضررين تيالمحرر  تير رنيليرر  ي ظررام تيبنيئرر  تيصررا ر باةرسرررم     

 قرراووإي تةخايررراأ ضررب  ،اجررري 1441/ 11/ 19تةليررل   

 :تيرايل تي حر على تيعقرباأ
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 ( من تي ظام:39( ور38أو  :   ت رنيل أحيام تةا تم ر

يعاقب ك  من خياي  أحيرام تي ظرام أو تيلررتمح، علرى      -1

 تي حر تةبم   الدتول تةخايراأ تةلحق  بايلرتمح.

يليررشررم تقرررتت  تيعقربرراأ تيرريت   ت يررد غرتماتهررا علررى    -2

يرررد مرررن تيررررمني  تير رنيرررلي    ر ْعريرررال، وُت( مامررر  أيررر   100.000ر

 يررضه. ْنيليرك  أو م 

( 100.000ترقررأ تيعقربرراأ تيرريت ت يررد غرتماتهررا علررى ر     -3

 مام  أي  ريال من تيلج  .

يلج   تطبنيس تلالرتءتأ تييت تر اسب مرأ طبنيعر  تةخايرر      -4

 من تةا   تيثام   من الق تيالمح .«  اننيا »و س تيرقر  

يلج ررر  تيصرررا ر  بايغرتمررر  تيررريت  يعريرررد تيرررر ير قررررترتأ ت  -5

( زسرر  ماليررم ريررال، أو بإيغرراء تيرتخررنيص 5.000.000ترجرراو  ر

 أو تيرصريح.
 

 ( من تي ظام:42( ور41( ور40 اننيا :   ت رنيل أحيام تةرت  ر

ترر  تحمليي  تةخرص  تي ظرر   تةخايرراأ تآلتنير ، وإيقراو     

  تيعامررر   تيعقربررراأ تة صررررص علنيهرررا   تي ظرررام، وتررررر  تي نيابررر     

 تيرحقنيس  نيها وت  عاء أمام تحمليي  تةخرص :

 _غر  معاار   _إيقاء منياق تيصر  أو أي ميرناأ سرامل    -1

أو تصريرها، أو حق ها،   تآلبار تار ني ، أو   أي وس  بنيئرل،  

أو   أي م طقررر  مرررن م ررراطس تة يشرررراأ تيصرررخري  يلطبقررراأ      

 تةامني ؛  ي سبب كان.
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ي قر  تيبحرري  ي مرن تةلر راأ     إيقاء أو تصري  وسام  ت -2

تي اجت  من منياق تيررت ن، وبقايا ت يري ، وتي رايراأ، وتةيرنراأ   

 تيسامل ، وتحنالل تةرت  تةانع   يرصاق تيشرتمب.

 تيرخلص من تي راياأ ترطر    ت وساس تيبنيئني . -3

أ تيرطريررررر  تةهرررررد   برررررا نقرته  ات جتررررررررار باييام ررررر -4

 قرلها، أو صنيداا.ومشرقاتها وم رجاتها، أو 

خرالل مرد  سر       -ب يلير  تيثانني  ومرا بعرداا   ي ت ْرما ُي -5

 أي من تةخايراأ تآلتني : -من ترتيابها يلير  تيسابق 

قطأ ت شجار أو تيشرج تأ أو ت عشرررررات أو تي بررراتاأ،     - أ

أو تقرالعها، أو نقلها، أو جتريداا من  امهرررا أو أورتقهررررا أو أي  

 نق  تربرهرررا أو الر هرررا، مبرررا   اليا ت جتار بها. ال ء م هرررا، أو

قررر  أي مررن تييام رراأ تيرطريرر  ت نيرر  أو إيررلتؤاا مبررا       - ت

 خياي  أحيام تي ظام.

 ايثا :   مت أ إحاي  تةخايراأ تةلكرر    ر اننيا ( من الق تةرا    

إ  تحملييرر  تةخرصرر  مررن إيقرراو تيعقربرراأ تةقرررر  بهررلق      

 خاي .تيالمح  على تة

رتبعررا :   حايرر  ضررب  جملررايرل أحيررام اررلق تيالمحرر  مررن غرر      

 نيررررا إحرررايرها إ  إمرررار  تة طقررر  يل ظرررر       ،تيسرررعر يم

 ترحنيلها إ  خارج تةيلي  على حسات تةخايرم.

مررن  تيبنيئررل بررر أ تيعديررد  تيدويرر  بالررال   تاريررامو  إطررار 

 م ها: ،تيبنيئل محاي  وت ظنيا تي ظامتدا    إ   تاهر 
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 مرتقررأسررر   حاينيررا  يليحينيرراأ باةيليرر  تشرري  إنشرراء جملرر    -

 وت نيرتنرراأ، تي برراتل تيغطرراء علررى ت ررراظ بهررد  ،باةيليرر 

 ر  يضرر تحملينيرراأ مبررا ت ركرر   تخرر    وت ظررنيا ،تيربيرر   نيهررا 

 تحملينياأ. نطاق تلا تةرتط م  تخ وتدجر وأمالك  تيقرى

 واررر 1439تيررر رتء   عررام  أقرررق جملرر أسرربرو تيبنيئرر . تيررلي  -

حنيرت   ،اجرري  1396 سربرو تيشرجر  تيرلي بردأ عرام       تمردت 

 يه  عاينياأ بنيئني    م اطس تةيلي . يقام

 وتسرع    عاةنير    مبا ر  تيسعر ي  ترضررتء وتيريت حققرق أصردتءه     -

 2030ت سجا مأ رؤي  تةيلي  

ت تيد عد  تايعنياأ أو تيروتب  ترضررتء   جملرلر  م راطس     -

تةيلي  تييت تقررم بأعيرال تطرعنير  لعرا   وتأانير  تيغطراء         

 أو مجعنيرر  مثررانمحنيررت بلرر  عررد اا أكثررر مررن    ،تلررا تةرتقررأ 

 .رتبط 

 تيرعل تيبنيئل:ر مقرتحاأ يررعني   و

 أو  تيبنيئل   تلريأ ت رص  ب شر تيرعلجيب على تةهريم  -

ئنيرر  علررى تيررر و  بررايرها وتةعر رر  تييا نيرر  حرررل تيقضررايا تيبني    

 وتيرعر  على الرتنبها تةخرلر . با طالوتةخرلر  

هررررا يلقنيررررا يم تحمللررررنيم   جملرلرررر  تة رررراطس  إبرررررت  تيرررردور تة -

 تيبنيئل.وإشرتكها   إمتام عيلنياأ تيرعل 

تع يرر  تاهررر    تةرتحرر  تيرعلنيينيرر  تةخرلررر  برردءهت مررن ريرراه      -

 تيبنيئل.لجيا  أالنيال ناشئ  تدرك أايني  تيرعل  ؛ت طرال

ك رررت  يليجريررأ يرعريرهررا بأاينيرر  تيرررعل       ور ت سررر ع يرر  ت -

 تيبنيئل.

ن   رأاينيرر  تقرردير ت  وتر تلجيابنيرر  تيرريت يقرررم بهررا تةرطرعرر       -

 تلال تيبنيئل   جملرل  م اطس تةيلي .
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  :حممد الثقفيدالتعقيب الثاني .   

شريرت الر يال يسرعا   تيرردكررر  ررت  تيع ر ي علرى تخرنيررارق       

ةرضرو ت من تيبنيئل كإحدى تيقضايا تةلح  تييت ي اقشرها ملرقرى   

أسبار، سنييا أن تةهد تأ تيبنيئنير  تر تيرد باضرطرت  ملحررظ، و ن     

إضرا    تيبنيئ  باتق ع صرت أساسا مرن ع اصرر تير ينير  تةسرردتم ،     

يلر يني  ت قرصا ي  وت الرياعني ، تيع صررين ت سربس   تاريامراأ    

 .تيدول وتة ظياأ تيدويني 

وبرحلنيررر  أاررردت  تير ينيررر  تةسرررردتم  تيررريت تعريررردتها ت مرررا   

( اررد ا ، وأي مررق مجنيررأ 17، تيبرراي  عررد اا ر2015تةرحررد  عررام 

 ول تيعررامل بايعيرر    إطاراررا ومررن أالرر  حتقنيقهررا، ور ررأ تقررارير   

( أارردت  ترررتب  بشرري  مباشررر    7 جنررا  سرر ريا ، جنررد  نيهررا ر   ت

% مرن مجلر  أاردت  تير ينير  تةسرردتم ،      43بايبنيئ ، ومبرا يشري    

 و قا يلجدول تيرايل:

 تحملررى تدد  تحملررى تدد  

 تيطاق  تي ظنير  -7 (2 تةنياق تي ظنير  -6 (1

تةررررررررررررررررررررررررررررردن  -11 (3

 وتلريعاأ تةسردتم 

نرررررررررراج ت سررررررررررهالك وتل -12 (4

 نرتةسؤوي

 ت نيا  حتق تةاء  -14 (6 تيعي  تة اخل -13 (5

   ت نيا    تيرب -15 (7

وتعرررد تيبنيئررر  وتحرررد  مرررن أارررا مقرمررراأ ت مرررن تيررررط         

تةيلير  تيعربنير  تيسرعر ي ، وا رراك تيعديرد مرن مؤسسراأ تيدويرر        
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تيرةنير  تةع نيرر  بررر   وت ينيرر  تةقررم تيبنيئررل، وكرليا مؤسسرراأ     

 ت ياي  تيال م  يليحا ظ  على تيبنيئ .مع ني  برر   

ومررن أبررر  تةهررد تأ تيبنيئرر  تةشرراك  تيبنيئنيرر  عرررب تيرط نيرر ،     

وتيضررغرس تيبنيئنيرر  تحمللنيرر  علررى تةرررتر  تحملرردو  ، وأخرر ت تارررتما 

 تيبنيئني .

 ويرالد تص ني  يقنياس مؤشرتأ تةهد تأ تيبنيئني ، ويرضين:

  يا   تيرلرع تيبنيئل. -1

 تيبنيئل. يا   تي قص   تيرعل  -2

  يا   تدارر تةرتعل بسبب تيرعل تاامر. -3

 يا   عدم  عايني  تيقرتنم وتيرشرريعاأ  حيرام تيرقابر      -4

 تيبنيئني .

 يررا   تيضررع    مرابعرر  ورصررد عيلنيرراأ تيرأكررد مررن        -5

 تةخايراأ تيبنيئني .

  يا   برو  تارتما تيبنيئني . -6

وجيرردر تلشررار  إ  نرررام  تيدرتسرراأ تةنيدتننيرر  تيرريت أعررداا      

،   جمرررال محايررر  تيبنيئررر ،   2019دى تيريررراه ت قرصرررا ي  م رررر

 أبر أ عد ت  من تةخايراأ وتارتما تيبنيئني .

و  تاانررب تيرشررريعل يليحا ظرر  علررى تيبنيئرر  يرالررد تيعديررد  

مررن ت نظيرر  تيرريت حتررا ظ علررى سررالم  تيبنيئرر ، وأحررد ق وكايرر      

تيبنيئررر  مرررأ و تر  تي رتعررر  وتةنيررراق، و  التأ تلطرررار صررردر ت ظرررنيا   

ل بإحرررردتع أمانرررر  عامرررر  يألمررررن تيبنيئررررل، مقراررررا   و تر   رةرررر
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تيدتخلنيررر ، ميرنررر  مرررن مجنيرررأ تةؤسسررراأ التأ تيعالقررر ، كيرررا   

أحرردع ت ظررنيا أمرر  الديررد م ررل سرر رتأ، مبسرريى ت مررن تيبنيئررل،   

و نيه كرت ر بشري  مرخصص ، وآينياأ مرخصص ، ويعير  خبطر    

 ئني .تسرتتتنيجني  وت رنيلي  مرحلني  يرحقنيس ت من وت ياي  تيبني

وحتررررري رؤيررر  تةيليررر  وأاررردت ها ت سررررتتتنيجني  وتيررعنيررر    

وتيررصرنيلني ، وكررليا مبا رتتهررا علررى مررا ي يررل تيبنيئرر  وذرظهررا،  

ومن أبر  اليا، مشروو ننيرم وتيبحر ت محرر، وت قرصرا  تيردتمري    

يليربررررن، ومشررراريأ تيطاقررر  تي ظنيرررر  رتيشيسرررني ، وتيريرررا (،      

 ومشروو تيشرق ت وس  ت خضر. 

 ررامو  ت

أتررس مررأ مرا تضرري ره تيررقرر  تيرمنيسر  بررأن تيررعل طرررق جنررا      

كركب ت ره، وت ةام بقنيي  تيبنيئ ، ومطلب أساس  يايرهرا،  

وأ يرررد علرررى اليرررا برررأن تيرشرررريعاأ مرالرررر  ، وتةؤسسررراأ تةع نيررر  

با ياي  مرالر  ، يين تةسرؤويني  تيرر ير  يليررتطن، وتةسرؤويني      

مررررن الانررررب، وتةؤسسرررراأ تلريعنيرررر  يليؤسسرررراأ ت يرمنيرررر ، 

تراصررر  مرررن الانرررب آخرررر بررر  وأارررا، مع نيررر  بشررري  حمررررري        

 باحملا ظ  على تيبنيئ  من تيردم  وتيرلريت.

بنيررد أن يإلعررالم، ومرتكرر  تيدرتسرراأ، ومرتكرر  تيريررر،  

ويليؤسساأ تيرعلنييني  أيضا   ورت  مرتقبا    ترر   أ ضر  تيع اصرر    

 تيرخريب وتيردم .   تيبنيئني  وت ينيرها، وكليا تحملا ظ  علنيها من
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   املداخالت حول القضية 

 ت اريام به.تيرعل تيبنيئل:   ي  تةرهرم وتطرر  •

تيشررعرر باةسررؤويني  يشرر  تيرررعل تيبنيئررل علررى حنررر  قنيررس إ  م

جترراق تيبنيئرر ، وتيطبنيعرر ، وتيقنيررام  ينيررأ تةيارسرراأ تيرريت تسرراعد    

علرررى محايرهرررا وت رررراظ علنيهرررا، وترعنيررر  تآلخررررين حررررل نرعنيررر      

ت خطررررار تيرررريت تسررررببها تةيارسرررراأ تيبشررررري  تراطئرررر ، ومرررردى  

يبنيئنيررر  تةخرلرررر  مثررر  ت حربررراس   خطررتهرررا، وتيررررعل باةرتضرررنيأ ت 

ت رررتري، إضررا   إ  تسررربدتل تةيارسرراأ تراطئرر  بررُأخرى ُترنيررد  

ت ره وتيبنيئررر  وتسررراعد   ت رررراظ علنيهرررا، بررراير تمن أيضرررا  مرررأ  

 م.حماوي  إصال  ت ضرتر تي امج  عن تةيارساأ تيبنيئني  تراطئ 

 أيين أايني  تيرعل تيبنيئل   تقلني  ت خطار وتةشريال وت

ييت ميين أن تسببها تيرصر اأ غ  تةسؤوي  جتاق تيبنيئ ،  نيعردا  ت

تي شاس تيبشري تةسؤول ت ساسل عن تيردارر تيبنيئل تيرلي يهرد    

 بعنيد.صح  وأمن مجنيأ تييام اأ ت ني  على تةدى تي

شا  نيه أن تلنسان ار تحملررر تيررمني  يلبنيئر ، وارر      ومما  

ا، حنيت حماوي  حر   تييت حتدع  نيه أسبب تييث  من تةشيال

الق تةشيالأ جيب أن تعريرد علرى أسراس معرر  وعليرل مرب        

علرى إ رتك تيعالقر  برم تلنسران وتيبنيئر ، ومررتطن ترلر    اررلق        

تيعالق  حرى ميين معاارها، وعيلني  تيعالج عا   تبدأ بالنسران  

 باعربارق تيعام  ت ساسل   تيبنيئ .

وتعد محاي  تيبنيئ  مطلبا  ضروريا   سريرتر ت نيا  تلنسرانني ؛  

 حياير   باعربار أن تلنسان ار تةرسبب ت ول  نييرا ذردع يلبنيئر ،    



77

 –2021     54 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

باتررق تقرضررل تكرسررابه تيسررلركنياأ تيصررحنيح  يلرعامرر        تيبنيئرر 

معها، والعله مرن تةردت عم ع هرا؛ واليرا مرن خرالل تعريرره بايبنيئر          

 ق من جملاطر تدارر وضعها.وع اصراا وأاينيرها وحتلير

وبصررر  عامرر   قررد أصرربح ت ررديت عررن تيرررعل تيبنيئررل يرره         

سررررنييا وأن تيبنيئرررر  متثرررر  ت نيرررر  وتحملررررني     ،أاينيررررره تييررررب  

تةيرانل يإلنسران وتيرلي يسرريد م ره مقرماتره وميرارس تراعالترره        

 وعالقاته مأ تآلخرين،  احملا ظ  علنيها ومحايرها يررقر  إ  حردٍّ  

تبرراو تيسررلركنياأ تيراعلرر    تعلررى وعررل ت  رررت  مررن خررالل     كرربٍ 

 وتلجيابني    طريق  تعاملها مأ حمنيطها.

 ت رراظ  أصبح تيعشرين تيقرن من اأنيتيسبعني  م رص  وم ل

كا رر   أارردت  قاميرر  وت ينيرر  تيرررعل حبيايرهررا علررى    تيبنيئرر  علررى

 تةسرررررى علرررى وتيسنياسرررني ، وت الرياعنيررر  ت قرصرررا ي  تيسنياسررراأ

 ب رعنير   تةرعلقر   ت اريام بايقضرايا  أصبح وبايرايل تحمللل؛و تيدويل

 ت مرا  أنشرأأ  تلرال  ارلت  و . يررم  بعرد  يرمهرا  ير  ت   تلنسران  حنيا 

 حنيرت  يلبنيئر ؛  تةرحرد   ت مرا  برنرام   باسرا  انيئ  مرخصصر   تةرحد 

بقضرررايا  صخرررا م1972 عرررام سررررركهرمل   مرررؤمتر تنعقرررا  مت

 م، 2015 عرررام تة ررراخل يلررررغ  بررراري  باتِّراقنيررر  مررررورهت تيبنيئررر ،

 باير ينير  ت قرصرا ي    تيبنيئر   قضرايا  ع القر   تةرؤمترتأ  الق وناقشق

  وينير   و رامس  تةرؤمترتأ  ارلق  عرن  وصد رأ تيعامل،   وت الرياعني 

 ت يرمراأ  كا    تدعر تييت بم تيدول تيع القاأ مبا ح تضيَّ ق

 وإنقرراال تيبنيئرر ، محايرر  أالرر  مررن ترردتب    تِّخرراال تيدوينيرر  وتة ظيرراأ

 .تيبنيئنيا  من تييرترع تيبشري 
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أسرربات وتنعياسرراأ ترردنل تيرررعل تيبنيئررل يرردى بعرر       •

 أ رت  تلريأ.

يررعل تيبنيئرل   على حنر حمد   نييا يرعلرس بأسربات ت رراه ت   

  بع  أ رت  تلريأ، يرضين أايها ما يلل:ع د 

   ا اك تعرقا  مغنييبم رتسخ ع د تيبع  بأن ما علرى  أو :

ت ره وما حترها ار بقدر تهلل وار تيعلنيا به، ومن  را يرررته أن   

نهررا ترررأ ر بسررلرك تلنسرران؛   أتلنسرران علررى تيبنيئرر  بررايقرل    س  يقلرر

وصررنيد ت نيرتنرراأ.   overgrazing كا حرطررات وتيرعررل تاررامر  

تييت ت ص على حرظ  يتوت حا اي صرص تيدي ني   تخر  باآلياأ  

يين تيدين يرا أحنيانرا  تخر تيره بايعبرا تأ ويرني       ؛تيبنيئ  ومحايرها

 .باةعامالأ

  ا ررررراك الهررررر  مطبرررررس ع رررررد تيررررربع  باي ظرررررام     اننيرررررا :

 ع صررر غنيررات أو نقصرران أن إ رتك  ون وترت ناترره، ييريررراللتل

 .يؤ ر على بقني  ع اصر تيبنيئ  وتحد قدبنيئل 

  و قا رررر  تيسررررال    تلريررررأ،   : تنرشررررار تيسررررال    ايثررررا

وترسرنيخ ارلق تيثقا ر  ع رد تي اشرئ   ون تررعنيرها        ،وتيرباال بليا

سرررلح  تيصرررنيد تررنيرررر . أمبخررراطر تيسرررال  ومحلررره مبرررا   اليرررا 

رتنررب وتيثعايررب  و ررا سررلح  يصررنيد تيطنيرررر وت ُتسرررخدم اررلق ت و

بررر قص   كررران تيصرررنيد   تيسرررابس يررررتبوقرررد  ،حاالررر  إ  اليرررا

مررا  ،مررا تآلن  ررايربوتم مرررر ر وبيثررر  أت اودررا،  تيلحرررم أو نرردر 

 .يع  تنرراء ت اال  يلصنيد بدتعل ت اال  يلحرم
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  مررراكن تيربيررر  : ت سررررخدتم تيسرررلء يلسرررنيار    ت رتبعرررا

وتيبيررر، و ارر  تي باترراأ، ورمبررا تقرالعهررا أحنيانررا  مررن الررلوراا  

    بايسرنيار   نرشرال تيشرجر   ب ْربطريق  تيسالس  ت ديدي  تييت ُتر 

مررن  Dawn Chatty شرراتل  ونجنلني يرر  ايباحثرر  تل مررن الررلوراا. 

تيسنيار  و وراا  رالرأ  رتس  مرسع  عن ضرأوكسررر  أالامع  

 .  تيرصحر   سلط   ُعيان وبال  تيشام

  عرردم محرر  بعرر  تةر رر ام  كنيرراس نرايرراأ      خامسررا :

اك هرا  أما يرتكرنها    يلرخلص من جمللراتها بعد تير  ق، ومن 

ممررا  ،ة نيرررم وتيقصررديرتيبالسرررنيا وتي الرراج وم رجرراأ ت  وخاصرر 

 مج  يلبنيئ .   تضرترهأيسبب 

  ي شرأ تيطرر  ع ردنا   تيغايرب علرى عردم تقردير        سا سا :

 سررن حرررىممجررال تيبنيئرر م وحمررياتهررا، ويسرررير اررلت تيسررلرك معرره 

ن رأى حنيرتنررا  إقطررره، و امجنيل رر ا اررر  أو نباتهرر د ال ررمرررأخر ؛  ررإن و 

خا ررره وايررلت. وسررلرك   إن والررد طرر ت  حرراول   إرمجرره حبجررر، و 

 ا ون  جرداا جيرا  رن وجيرر    ،مرن اليرا   اتةرتاقم يعير  بعضهر  

مررا يعرر  عرردم    ،تيسررنيرل تدررا ر  بسررنيارتتها التأ تيررد أ تيربرراعل    

علرى سرلركها تيرلي ارر الر ء مرن        ترب تقديراا يليخاطر تييت ترت

كر  ارلق تةيارسراأ إ  عردم تيع اير        ى  ْعر ورمبرا تُ الهلها بايبنيئ . 

ه بهررلق تةررا   أن تر ررأ ر رر ررال ُيإمبرا   تيرتبنيرر  تير نيرر    مدترسرر ا،  

تيرالرردتن وتيشررعرر  يررال  وتهررليبمررن مسررررى متيرررعل تايررايلم  

 .تيبنيئ  ومجنيأ ع اصراا من نباأ وحنيرتن وترتت وارتء
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ي رهجررن سرلركنياأ ضرار     بعر  تيبشرر   ويالحظ إمجا   أن 

 رجررداا نشررطم الرردهت ويرلررررن كرر  شررلء ويررديها  رررس   ئرر ؛بايبني

ممررا تعررر  بايرامررد    ،حركرر ، ييررن ينيسررق با ركرر  تحمليررر    

يردخ  ضرين   ون نشاطها مضر. إعلى أنرسها أو على تلريأ، ب  

ت حرطررات تاررامر وصرررنيد    ارسرررن اررؤ ء مأعرردتء تيبنيئرر م ممرررن مي   

مق عرر  حنيرتنرراأ وطنيرررر مهررد   بررا نقرته، واليررا  و ررا أسرربات   

شرجار مرن   عدت تيرسلني  بأسلح  صرنيداا أو مهرارتتها   تقررالو ت    

الرررلوراا؛ ممرررا ي يرررد مرررن تحنسرررار تيغطررراء تي بررراتل   تةيليررر .    

يسررراعداا   اليرررا تررررت ر ت صررررل علرررى معررردتأ وآ أ  راكررر  

أن تحنسرار   ن  يردركر ارؤ ء   يثر    ،تيصرنيد  لح كايسنيار  وأسر 

ئنير   ا حر ؛ كارترراو  رالراأ     تيغطاء تي باتل يرتتب علنيه أضرتر بني

ت ررررتر ، وتنقررررته بعررر  ت نيرتنررراأ، وتي باتررراأ، وتيشرررج تأ 

 .تةعير 

ت يشابم، وقد أ قد تنرشر مقطأ وتت   الياعلى  وكيثال

ره ويرره تتصرطا ت أكثرر مرن  ال ررم ننيصهرا، وارر حنيرررتن مرن تيقرر       

اررلت ت نيرررتن     ،شرررك كررث  يشرربه تيق رررل يي رره أكرررب م رره     

حررى علرى ت قررتتت م ره أو      أ  يشرج ، وشيله يؤك   يه عا  

تيريت   رت راأ ا اك بايطبأ بعر  تر و ،ةسه ةا قد يسببه من ضرر

تروج عن  رتمد ت اول  يه وتيقر  تيبدنني  تييت ت رر  ع رد مر اوينيره    

 د  تصري  يه يقري عضل  تيقلرب، وارل خرت ر  قرد      إنكايقرل 

من تي احني  تلييريرالني   رإن تيقضراء علرى    و ،أمام تيبحت تيعليل

ارلت ت نيرررتن قررد يرسربب بأضرررتر بنيئنيرر  غر  م ظرررر ؛  هررر يرغررلى    

من تيثيار، و راء بعر  ت شرجار مرا      وأنرتوعلى بع  ت عشات، 



77

 –2021     58 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

  ومن تةؤكد أنه مرنيد   الرتنب أخررى قرد    ،يع  أنه غ  ضار

 ضررررين مررررا يسرررريى بايرررردور  تلييريرالنيرررر ، وأن قرلرررره انرررردركه

 إييريرالل.  خل وتيقضاء علنيه قد ي ر  ع ه 

وا رراك تعرقررا  حملررل مرررا ق أن تيصررنيد حررالل حرررى برردون        

ومررررن  ررررا  ،يني رررراإضرررررتب  حبيررررا أن تيصررررنيد مر قم سرررراقه تهلل  

مرن صرنيد    يصطا ون ك  شلء يرجاو  حراالرها ت قنيقنير ،  برد     

رتنرب  ون متنينير  ينييررن مرن     أرنب أو أرنربم جتردق يصرطا  عرد      أ

 .عناإضي ها 

 نو  يصرردقرأن تةنيرراق تار نيرر  ت ضررب  ق  يصرردمررن  وا رراك

ويرحججرررن بررأن مررا حتررق ت ره اررر   ،نهررا مصررا ر غرر  مرجررد  أ

بعلررا تهلل ومررن  ررا يسررر رن   سررحب تةرراء وتسررر  ت ه واررا يرررون    

 ومر  تا ردل   وكيثرال  رإن   ، ابرس مسررتق   كث  من تة راطس 

عرم   أشرهراا ( كانق عنيرنا  الارير  قبر  عرد  عقرر  ويعر       تار ر

رتضررنيها  ون ميررامن أو الهررد بشررري  أممصرر يع م وتةرراء ي بررأ مررن  

يسررقنيا بسرراتني ها تاينيلرر ، وتينيرررم أصرربحق تةنيرراق غررامر  و  يرررا        

  حبرررر آبررار عينيقرر . وقررد عرر ت تيرربع  نضرررت     إت صرررل علنيهررا  

سررنيطا إ  تيغرررت عنيرررن تاررر  إ  تةرر ترو تيرريت نشررأأ   سرره  ب

مررن تاررر  مررن قبرر  تيشررركاأ تي رتعنيرر  تيرط نيرر  ومشررروعاأ       

 .غ امتسيم ت 

 بايصرررخرر واررردموتيعبرررت  ت شرررجار تارررامر قطرررأكيرررا أن 

 ن ت ره تصربح برال    ؛تابال يه  ور    يا   تيغبرار تيرلي نعاننيره   

 رحيرر  تيريررا  ت تربرر  بيرر    ،الررلور حتينيهررا مررن عرتمرر  تيرعريرر  
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 ل علرى اليرا مرن مرا نشرهدق حاينيرا  مرن حرا أ تيغبرار          سهري .. و  أ

 .تابلني ا،   سنييا تة اطس تييت مل تين سابق 

تاانب تآلخرر و  حردتمق ا تيعامر ، جيريرأ قلر  تحررتتم        على

 سررا  إتيبنيئرر  مررأ قلرر  تحرررتتم تيررلوق تيعررام وتةررال تيعررام مررن خررالل    

عرر  أن تاينيررأ يسررر ير اررلت تير  بنيرروتيعج ،ت مرراكن باي رايرراأ

 .ت سرث اءتأبني يا تاينيأ يرعله، مأ تقدير 

بال شا تيرلرع تيبنيئرل يره أ رر وتضرح علرى عيلنيراأ تير ينير ؛        و

 لر أخلنااا من تي احني  تيصحني  يرالدنا أن الهر  تيدوي  يرحسرم  

مسررررياأ تيسرريان تيصررحني    تقرصررر علررى  يررا   ت سرررثيار      

نير  وت الرياعنير    بر  تشري  تيرصردي يلعرتمر  تيبنيئ     ؛تيرعاي  تيصحني 

تشررري  تيعرتمررر  وتيعامررر ،  صرررح وتةعنيشرررني  تيررريت ترررؤ ر سرررلبها   تي

تيبنيئنيرر  تيسررلبني ، وكرر  مررا ي يررد مسررررياأ تلرررع تيبنيئرر  تيدتخلنيرر     

 .وتيعام  وير أ تةخاطر تيصحني 

 معرراٍ تي رايرراأ وت  ويرر  بشرري  خرراطل واررر سررلرك      رمررل

قررد واررر تلرررع قررد مي ررأ تلنسرران مررن تير اانيرر      و يايرر  تيبنيئرر ،  

يررليا يل م ررا تغررني  تيسررلركنياأ تيبنيئنيرر    وسررالمره؛يرقرردق صررحره 

تراطئ  ب شر تيرعل يلرقاي  مرن تيرلررع تيبنيئرل، خاصر  مرا يرعلرس       

تييام راأ تيبحرير     وقرر   اب تخر اق ر سربِّ برلرع منياق تيبحار وتيلي ُي

ضرايررا تيربرنيرئرر  وتشررجنيأ   وتلررع منيااهرا، ور رأ مرسررررررى تيررعل برقر    

وحتير  تةسرؤويني  يردى مجنيرأ أ ررت  تلريرأ،        ،تةشارك  تيراعل 

 ،تةرررتط م ووضررأ برررتم  يررالنيرره صررنيا ي تيثرررو  تيسررييني  مررن     

  كيا من تةها أيضا  تيعير  علرى تع ير  تيررعل بايبنيئر  يردى تيطرر       
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بشي  خاص؛ كرنه يسااا   ترسنيخ تيرقدير درا وإ ررتء رغبرره    

وإ رتج تيقضررايا تيبنيئنيرر    تة رراا  تيرعلنيينيرر    راررا    ،ايرهررا  مح

تييررب    تير شررئ  تيبنيئنيرر  تيسررلنيي  وت ينيرر  تيرررعل تيبنيئررل يرردى        

 .تيطالت

 الهر  تةيلي    جمال محاي  تيبنيئ . •

  ظرر  ت تيررد تيضرررغرس علررى تيبنيئررر  وتةصررا ر تيطبنيعنيررر        

إعردت  تسررتتتنيجني    تةيلي  خالل تيعقر  تةاضرني ، مت تيعير  علرى    

يررعني  حلررل اللرير   ياير  تيبنيئر       اشامل  توط ني  يلبنيئ  تضأ إطاره

و  ضرء ما تضي ه تةلخص تير رنيرلي يالسررتتتنيجني     ،وتسردتمرها

(،  إن من أبر  ما تسعى إينيره ت سررتتتنيجني    2018تيرط ني  يلبنيئ  ر

 وخررر  تير يريرر  تيقطاعرراأ ييا رر  تيبنيئررل ت يررر تم مسررررى ر ررأ

 تيبنيئرل  تيررعل  تيبنيئ ، وكليا ر أ على تيسلبني  وتيرأ  تأ رلرعتي

كيررررررا ترطلررررررأ   ،تيرطرررررررعل وتيعيرررررر  تايعنيرررررراأ  ور وتع يرررررر 

ت سررررررتتتنيجني  تيرط نيررررر  يلبنيئررررر  إ  حتقنيرررررس ت سرررررردتم  تيبنيئنيررررر   

باحملا ظرر  علررى تيرر ظا تيبنيئنيرر  وتةرررتر  تيطبنيعنيرر ، وإعررا   تأانيرر       

 تي ظا تيبنيئني  تةردارر .

 أطلقرهررا تيرريت 2030تير ينيرر  تةسررردتم  يرؤيرر   مررن أارردت  و

  وتب رهرا تةيلير  تيعربنير  تيسرعر ي  وأصربحق مل مر        ت ما تةرحد

 : وتيربي وتيبحري  تاري : بايبنيئ أادت  ترعلس   بها،  ال 

عاالل  يلرصردي يررغ  تة را      إالرتءتأ تختاال( 13ر تدد  -

 .وآ ارق
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وتةرررتر  تيبحريرر  وتيبحررار  تحملنيطرراأ حرررظ( 14ر تدررد  -

 .وتسرخدتمها على حنر مسردتم يرحقنيس تير يني  تةسردتم 

وترمنييهرا   ربير  تي تلييريرالني  تي ظا محاي ( 15ر تدد  -

تيغابرراأ علررى حنررر  وإ تر وتع يرر  تسرررخدتمها علررى حنررر مسررردتم، 

مسردتم، وميا ح  تيرصرحر، ووقر  تردارر ت رتضرل وعير       

 .اللمسارق، ووق   قدتن تير رو تيبنيرير

 

  ت سررررعرته تيطررررعل تيررررط  ت ول يلييليررر  تيعربنيررر  و

 أن، 13 يلهررد  باي سررب  ررا أ تةيليرر   أ 2018تيسررعر ي  يعررام  

مرن أكررب تيرحردياأ تيعاةنير    تيقررن ت را ي       يعد تيرغ  تة اخل 

وتيعشرين وتيلي يؤ ر   تةدى تيبعنيد بشي  كب  على ت نظي  

ويرطلب بلل الهر  مشرتك  يلحرد مرن    ،تيبنيئني  على سطح ت ره

كرر  مررا مررن شررأنه تيرررأ   علررى تة ررا  يليحا ظرر  علررى تيطبنيعرر           

يلييلي  من كرنهرا ترينير     تة اخلوت بأ أايني  تيرغ   ،تةسردتم 

ا، وبرليا ترأتل   ت مربعهر ا ملنيررنل مررته  بيرب مساحرها وتيبايغ  تقريبهر 
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ختررررلأ بررررم  ول تيعررررامل مررررن حنيررررت تةسرررراح ، وت 12  تةرتبرررر  

 ْقع ر إال وق  ؛تةيلي  عد  إالرتءتأ يلحد من مسبباأ تيرغ  تة راخل 

، اخلعلررى عررد  تتراقنيرراأ وبرتركررر أ  وينيرر  مع نيرر  بررايرغ  تة رر    

م هرررا : تتراقنيررر  ت مرررا تةرحرررد  تلطاريررر  بشرررأن تيررررغ  تة ررراخل،    

كيررا تررريل رؤيرر  تةيليرر   .برتركرررل كنيرتررر، وتتراقنيرر  برراري و

أاينيررر  يلررررغ  تة ررراخل، إال تشرررري  علرررى عرررد  مبرررا رتأ        2030

وسنياسرراأ التأ عالقرر  بررايرغ  تة رراخل م هررا : تسرررتتتنيجني  تيبنيئرر ،  

برقديا مسااياتها تحملرد   علرى    سعر ي قامق تةيلي  تيعربني  تيو

تةسررررى تيرررط  إ  أمانرر  تتراقنيرر  ت مررا تةرحررد  تلطاريرر  بشررأن    

تيرررغ  تة رراخل كجرر ء مررن مسرراايرها   تتراقنيرر  برراري  ضررين       

تلريرررأ تيررردويل يلررررأقلا ويلرخرنيررر  مرررن آ رررار تيررررغ  تة ررراخل،       

 حوترتيررر  تةسرررااياأ تيرط نيررر  تراصررر  باةيليررر  علرررى مبرررا    

تتراقني  ت ما تةرحد  تلطاري  بشأن تيررغ  تة راخل وتير ه  تحملرد      

 مت تب نيهررا   قرترتتهررا، حنيررت    مبررا ر  تير ريررأ ت قرصررا ي تيرريت 

تشررررارك تةيليرررر  بررررإالرتءتأ وخطرررر  تهررررد  إ  نهرررر  تير ريررررأ   

ت قرصررا ي وحتقنيررس تة ررا أ تةشرررتك  تةريثلرر    جت ررب تنبعا رراأ 

ت ررتري وتيرينير  مرأ تآل رار تي امجر        حرباستيغا تأ تةسبب  يال

إ  الانرررب ت رررد مرررن آ رررار تررردتب     ،عرررن ظررراار  تيررررغ  تة ررراخل 

مما يسراعد تةيلير     ،جاب  وإالرتءتأ مرتاله  الق تيظاار ت سر

 . حتقنيس أادت ها   جمال تير يني  تةسردتم  على

تةيلير  تيعربنيرر    أكردأ ،  قرد  14 درد  أمرا  نييرا خيرص ت   

تيسعر ي  تسريرتر  عيها يلررالهاأ تيدويني  وتلقلنييني  تييت تهرد   

رع إ  محايررر  بنيئررر  تيبحرررار وتحملنيطررراأ وختررررني  مصرررا ر تيرلررر      
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محايررر   أعطررق تيرريت   2030مشرر   إ  رؤيرر  تةيليرر      ،تيبحررري 

تيبنيئرر  وت ررراظ علررى تةرررتر  تيطبنيعنيرر  وتير ينيرر  تةسررردتم  أويريرر      

تيعديررد مررن ت ارردت  وتيررربتم  وتةبررا رتأ تيرريت    ي قكررب   وتضرر

إال تسرررعى تةيليررر  إ  حتسرررم تيبنيئررر      ،تصرررب   ارررلت تلطرررار  

 ي  ت من تيغلتمل، كيرا أكردأ   تيبحري   اينيرها   تير يني  وتع

علررى تقررديا حلرررل يلرصرردي ةشرريالأ تة ظرمرر  تيبحريرر  وم هررا      

تيبحريرر    يرضرر  رتيرلرررع تيبحررري، تةخلررراأ تيبالسرررنييني ، ت     

تير ررررررو ت حنيرررررامل تيبحرررررري، وتيررررر ظا تلييريرالنيررررر  تيبحريررررر    

وتيساحلني ( بإجيا  تق نياأ بنيئني  م اسب  يرحقنيرس تير ينير  تةسرردتم     

تةسرررقبلني . كيررا مت تعريررا  تسرررتتتنيجنياأ وسنياسرراأ وحمينيرراأ      

 ؛وأنظي  يلحد من تيعبت أو تيرهاون   تة ظرم  تيبحري  يلييلير  

تتنيجني  تيرط ني  يليحا ظ  على تير رو ت حنيرامل  ت سرت ا إال مت تعري

، وتيرريت تهررد  إ  ضرريان تحملا ظرر  علررى     2005يلييليرر  عررام  

تير رررو ت حنيررامل وت ينيررره، إال تشررريلق علررى خطرر   رتسرر  تيرضررأ   

تيرتان يلر رو ت حنيامل وتيرهديردتأ تيريت ترتالهره وسرب  تحملا ظر       

تير رررو    نيهررا  تررررت ر علنيهررا وت ينيرهررا، كيررا غطررق عررد  الرتنررب       

تلحنيررامل سرررتء تيررربي أو تابلررل أو تيبحررري، واليررا با سرررخدتم    

 ،ت مث  وتةسردتم يلر ررو تلحنيرامل تةرامل   تةنيراق تيعلبر  وتيبحرار      

بالضررا   إ  محايرر  تير رررو ت حنيررامل وتةرررتر  تيبحريرر  ت نيرر ، إال   

 امريرررر ر أنظيرر  يلصررنيد تيبحررري وأنظيرر  ةيا حرر  تيصررنيد تارر     

 .وووغ  تةشر

تةيليرر  برطرررير وت ينيرر   تقرررم، 15 د أمررا  نييررا خيررص تدرر

تيبنيئ  وتحملا ظر  علنيهرا مرن خرالل إنشراء تحملينيراأ تيطبنيعنير  تيريت         
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 ب راءه  ،  مسراحاتها  ا  عد اا وترسرعه  تشهد بصر  مسرير   يا   

على تير رو تلييريرالل  نيها، واليا  ياي  ت نيرتناأ وتي باتراأ  

ت وت نقررررته عرررن طريرررس مرابعرهرررا   تيررريت ترالرررد  نيهرررا مرررن تيعبررر   

 قرررد ت تيررردأ مسررراحاأ   ،تيررريت تسررراعد علرررى ت ينيرهرررا  يبحررررعوت

مرن   % 2.75كنيلرمرت مربأ تشري    55,034تحملينياأ تيربي  من 

كنيلرمرت مربرأ   85,393إ   1988إمجايل مساح  تةيلي  عام 

. كيرا  2016% من إمجرايل مسراح  تةيلير  عرام      4.27تشي  

 مرررننيررراأ تيبحريررر  خرررالل تيرررررت  نرسرررها    ت  ت أ مسررراحاأ تحملي

مررن إمجررايل مسرراح   %0.23كنيلرررمرتتأ مربعرر  تشرري   5,408

 0.33كلررمرت مربرأ تشري      7823تةيلي    بدتي  تيرررت  إ   

 .من إمجايل مساح  تةيلي  ب هاي  تيررت  %

ت   محايرر  تأخرنررا الررده ومررأ اررلت  رررل تصرررر تيرربع   قررد    

عرررا  أو درررا أاينيررر    معظرررا  ومل تيرررن مرت ،تةيليررر تيبنيئررر    

ويعرر  أكرررب مشررروو  مررر   ،تةيليرر تييررربى    تير ينيرر مشرراريأ 

تيبنيئرررر  تيصررررحرتوي    تيسررررعر ي  اررررر مشررررروو  رتعرررر  تيقيررررح.       

 سررررى ها،كلررر تةبنيررردتأ وقرلرررق تيصرررحرتء أرتضرررل  اسرررر رعق

 على قا ر  غ  ت رتضل الق ترك ا  ا وأعشات نباأ من ،تيقيح

 تيريت  وتررب الد    تيبحر   ن مشاريأ وكليا ،شلء يأ إنباأ

 أرضرره قط ررلُِّب حنيررت بلجرشررل  ق ررمر وأخرر ت . تيبحريرر  تيبنيئرر  قرلررق

جننيلر    ا ق حررميالء مرروشهر   ر ت مرق جننيلر  صر اعني ، ومرؤخره   ش ِروُ 

 !ص اعني 

 خرالل  ياير  تيبنيئر  مرن   حبارل تةع نير  بشري  أساسرل      تيدوي 

. ت كررب وت عيرس أ ررت      نهرا  ؛أاله تها ومؤسساتها بشي  خراص 
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 -تسررتتتنيجني  تطررير م طقر  عسر       مشرروو  سرر ْثي ر وتةأمرل أن ي 

تيبنيئر  تحمللنير  وذرا ظ علنيهرا و       -علرى سربني  تةثرال   ت صرر     

 روتةرالررررر أن   يرررررأ  ،وشررررترو  مبرررراٍننشررراء  إيررردمراا   سرررربني   

تل تابررال   ،  ُرررعسرر تيشرري  تاغرررت  و  تي برراتل   م طقرر    

وت شررررجار يب رررراء تير ررررا ق وتةقرررراال وتة رجعرررراأ علررررى حسررررات    

ا ر  تيرطررير   أن تيررن  ه رتيرلت مرن تةرر   !.. تةسراحاأ ترضررتء  

علررى قرردر مررن تيرررعل تيبنيئررل وتهرررا برطرررير تررردماأ وتيطرررق     

 .تة طق  مأ تيبقاء على تة اطس ترضرتء قدر تلميان

 اضرخيه  اأن ت يرمر  قبر  سر رم نررلأ مشرروعه      وتةالحرظ 

 ؛جيررررب تيشرررركاأ علرررى تل صرررا  عرررن نشررراطاتها      ،يالسرررردتم 

 ،يرحقنيرررس ت سرررردتم   نييرررا يرعلرررس بايبنيئررر  وتلريرررأ وت قرصرررا       

. يعيرر علررى ت رنيررلق و ترتأ تيرجررار  وت قرصررا  وتيبنيئرر  وت   وأشررر 

ن و تر  ت قرصرا   وتآل ،وبعد تنرهراء تةشرروو تبخررأ كر  تاهرر      

ا مرأ ميررب ت مرا تةرحرد        حتنيل نر  تةرضرو بايعير  وحردا  

 .تيرياه

تضررح يلبنيئرر  جيرررب تاينيررأ علررى     تشررريأ وويعرر  عرردم والررر    

ت يررررر تم با سررررردتم  تيبنيئنيرررر  وتحملا ظرررر  علررررى تيبنيئرررر  تيطبنيعرررر      

يلر يراأ تةرحرد     ي  ظرر مرثال    ،ار سبب غنيرات ت يرر تم   ؛تيسعر ي 

، ا علررى تيبنيئرر وم عهررا تسريشررا  تيرربرتول   بعرر  تة رراطس خر  رر

ت قطرررأ ت خشرررات   إحررردى  تيررررمني  برررر  ت أيضرررا   قرررد م رررأ  

واليا على سربني  تةثرال    ،تيغاباأ يليحا ظ  على نرو نا ر من تيبرم

   ت صر.
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الشرار  يلرلررع تيسريعل،  ررغا والرر       و  سنياق مرصر ، وب 

  أنره   تررا مرابعرهرا و  تطبنيقهرا،       إ مح  سعر ي  تضب  اليا 

 مرررن ت مررراكن تيعامررر ، و    تي ررررت ي   تةطررراعا و    كرررث 

تيدرتسرراأ تيعلينيرر  تشرر  إ  أنرره خاصرر  أ  رراء     مررأ أن  ،تيرياضررني 

 وضرررت   ممارس  تيرياض   إن ت صرتأ تيعايني  تيررن أكثرر أ ررت    

 .على تراليا تيعصبني  تيسيعني 

 وتيبنيئر  برم تةرتصرراأ وتةقرايني     ومثر  عالقر  ب ظرر تيربع      

ار   وتيرساؤل ا ا: خل. .. إومعدتأ  اله أن ح به مي ْسمن حنيت ما ُي

 الهررر يررردي ا  يرررني   مثررر  ارررلت تير سرررنيس   تةيليررر  ا ررراك يررردي ا

مرأ تةرتصرراأ وتةقرايني      تبدأ وتييتبايرحص وتيرقنينيا  مرخصص 

وأيضرا  تة رر .    تير نير  ي مشروو مرن كر  تي ررتحل    أبرحص وتقنينيا 

وتيرررن   مسرررقل الهرر وتيرقنيررنيا  ايرحص رررمبررا تة ررر  عرردو يلبنيئرر . 

والتأ تيشرررك  تقرررم بررردريب وختررري    مرخصصرر شرررك   بررإ تر 

 يايررر  تيبنيئررر   وتير نيررر  تل تريررر  تيب نيررر باليررر  اررر  و ،مرظرنيهرررا

  بال نرررا  مرررر تةهرررا الررردت علرررى تيقنيرررام بهرررلت ت   وقرررا ر ميريلررر 

 ت نشط  وتعد   تيرتسع 

ا رررراك  يررررر  طبقرهررررا ومييررررن تيرطرررررق كررررليا إ  أن 

سررحس تي ظرر   ت  super fund) تيسربر   رد مبسيى رتير ياأ تةرحد  

 ،ي تلررررعتيعاالررر     ظنيررر يريريررر  تير  رظ رررُي ، حنيرررتوتةرتالعررر 

ل ارررلت يرررَّ وُي ،وتغرميرررهومييررن بعرررد اليررا تةرتالعررر    تةرسرربب    

جملايررراأ تيرلريررت وضرررتمب    أحرردااتيصرر دوق مررن عررد  مصررا ر   

تي يررق وتة رراالا وغرر    ،ة ررقعيررال التأ تيطبنيعرر  تيرلريثنيرر  رتل ت 

ص دوق خدم  تيبنيئ  . وقد ييرن من تةالما يلييلي  إجيا  اليا(
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ل مرررن تةخايرررراأ  يررررَّوُي الررردت  اتيرررلي ييررررن تيصرررر  م ررره مرنهررر   

 .وتيغرتماأ تةرعلق  بايبنيئ 

ت نربرراق  حرنيرراج تةيليرر  يرقررديا قرررتءتأ     ومررن تةهررا يرررق   

، إ  الانب م اقش  س ري  ةؤشرتأ تيُبعد تيبنيئل   كا   تة اطس

تآلينيرراأ تةعرر ِّ    يايرر  تيبنيئرر  بشرري   وري وكنيرنيرر  ت سررررا       

خالل صنياغ  خنيارتأ تسرتتتنيجني  حمد ر    تقرصا يها منتةثلى م ها 

تقرصرررا ي  عاينيررر    ظررر  إ تر    ياسرررببشررري   وري تضرررين م 

 .يليرتر مررت ن  

 

 وسام  ر أ مسررى تيرعل تيبنيئل وت د من تيرلرع. •

يعرررد مرررن أبرررر  جملرالررراأ ت سررررتتتنيجني  تيرط نيررر  يلبنيئررر        

تةيليرر   نييررا يرعلررس بايررعنيرر  تيبنيئنيرر ، تيعيرر  علررى ر ررأ تيرررعل         

تيبنيئررل يرردى كا رر  شرررتمح تلريررأ برراي ظر ةررا يرررحظ مررن ترردنل      

 تيرعل تيبنيئل وتنرشار تةيارساأ تيسلبني  تيضار  بايبنيئ . 
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تبقررى   تي هايرر   تيبنيئرر  وتحملا ظرر  علنيهررا    قضررني وتيرتقررأ أن 

خررى وتي باتراأ   قضني  وعل با نيا  ومرهرمها، وحس تةخلرقراأ ت  

بال شرا أن تيررعل بأاينير  ت رراظ     و ،  تيعنيش وتيريا ر وتي ير

و نيرس بصرح  تلنسران والرر   ت نيرا .       ترتبراس يره   تيبنيئ على سالم  

 كأحد ت نيا  الر   حد أ قد 2030وجتدر تلشار  إ  أن رؤي  

ومن أال  خلرس   ،حتس ها إ  تهد  تييت وتةسرهد اأ تحملاور أاا

وعررل بنيئررل يرردى مجنيررأ تةرررتط م وتةقررنييم حنررراج إ  تيرررات         

لرن ييررل تلهرر  ت يررمل       ،تاهر  اينيأ ع اصر تلريرأ 

بر  حنرراج إ     ،يليشراريأ تييرربى   تيبنيئنير   نييا خيص سن تةعاي  

مررن  تيبنيئرر محايرر   حنررربرره أن يقرررم تيرررر  رتةرررتطن وتةقررنيا( برتال   

  كرب    والت ين يرس ى بدون محل ،تيرعدياأ  أمجنيأ تةلر اأ وم

  تل:لعا   تشيني  تيرعل تيقنييل من خالل تآل

 تيبنيئرر وإ خررال ع اصررر محايرر    تيرعلنيينيرر صررنياغ  تة رراا   -1

 .وت خالقني  تيدي ني  نيها ورب  اليا بقنيا تلريأ 

يرأكنيرد   ؛ايعر  تمث  خطرب   ي ني تة اسباأ تيد تسرخدتم -2

  .أايني  ت راظ على سالم  تيبنيئ

مرررن خرررالل تةررررتطن برشرررجنيأ تيررررين   تيرقابررر تشرررديد   -3

وتشرررجنيعها علرررى تيقنيرررام باةبرررا رتأ     تلريعنيررر   تيبنيئنيررر  تيرررروتب  

تيرريت تركرر  علررى حتسررم تيرتقررأ تيبنيئررل مثرر   تةريرررر  تلريعنيرر 

تيرشررارك   إ تيرر  تيرشرررااأ  وعلررى تةنيرراق،  وتحملا ظرر تيرشررج ، 

 .وغ اا تيبصري 
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 ؛بشرري  وتسررأ و  كرر  تحملا رر    تيبنيئنيرر نشررر تةعرراي     -4

 .من تاينيأ  ييل تيرن معرو 

  ت ررراظ علررى تيبنيئرر     تةرينيرر   تيرط نيرر إبرررت  تي يرراالج   -5

 جمريعني .وحتسني ها وتيعي  على العلها قدوتأ 

ر بره  تي جا    محاي  ما تبقرى وإصرال  مرا مت تلضررت    إن  -6

  (Top down approach)ت علرى  مرن   تجتراام ذرراج أن نعير  علرى    

 . (bottom up approach) أيضا  من أسر  تيسلاو

 نييا يرعلس برخطني  تةدن وعالقرره باحملا ظر    ويع  من تةها 

تحملا ظر  قردر تلميران علرى     تيرأكنيرد علرى ضررور      ،على تيبنيئ 

وتيشررعات  كا و يرر طبغرت نيرر  ت ره وجمرراري تيسررنيرل تيطبنيعنيرر   

وحتريرر  جمرراري تيسررنيرل   تةخططرراأ تييررب   إ      ،وتيق رررتأ

 .احدتمس عام  ومسطحاأ مامني  كليا كان اليا ممي  ه

تيبنيئرل تيرثقنيررل    وتؤكد بع  والهاأ تي ظرر علرى أن ت مرن   

جيررا  إ،  هررر تيررلي يسرراعد علررى ت يررر تم بايرشررريعاأ و  هررا الرردت م

، مما سنيقر  إ     حنيا  بنيئل  مقرماأ حنيا  بنيئني  صحني  سلنيي

تيبنيئرررل بأنرتعررره   رررا من . بيررر  مرررا تع نيررره ارررلق تييليررر  صرررحل

رتيغررررلتمل وتدرررررتمل، وتةررررامل،    تيرمنيسرررر  تيررقرررر    تةررررلكرر 

رلررس   هيررمركرران أوت قرصررا ي، وتيصررحل، وتلريعررل( كلررها 

 .ينيه ل تلنسان ب ي  حنيا  بنيئل صحل سرلنيا   بنيئ  صحني  مسردتم

من تحنررت  وقصررر كر  أنررتو      تيرقاي بنيئل يعد برتب  تي وتيرثقني 

  .خرر  مررن ق طررار عررالج     وقايرر   رردراا   ،ت مررن تيبنيئررل ت خرررى  

تيبنيئل جيب أن يبدأ مأ تلنسان م ل نعرم  أظا رق  تخ   وتيرثقني 
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إ   تةخرلررررر ،  ررررا   مرتحرررر  تيرعلررررنيا تيروضرررر ت سررررر ،  ررررا   

  ك تسررررتتتنيجنيأن تيررررن ا رررا جيررربو ،تةررررظرم وأربرررات ت سرررر

، تةخرلرر  تغطل تارتنرب تيبنيئر     ومم هج  مدروس   تثقنيرني  ترعري

   .تةخرلر وحتاكل تلنسان   مرتح  حنياته 

مرام  أغنيات مث  الق ت سرتتتنيجني  طريل  تةردى ارر تيعرامس     إن

تيريت يشرربها    ت ايني  تيررعري من ت يالأ  تةرالر  تيرامد حتقنيس 

كاةشارك    يررم    نيَّت الرها  وت رجتال تةب  على ر تأ  ع  آن 

ن اررررلت تيعيرررر  تيررعررررري  إو ، تيبنيئرررر  تيعرررراةل،  ررررا ختيررررد تديرررر  

 تيرعرر ، يرن يعررم علررى ب رراء النيرر  وتوٍ  تأت رجترايل، تةررب  علررى ر  

وضرأ وصرنياغ    مرن تةهرا    يرلت  ،  بير  معاننيهرا  نيتيبنيئ تيثقا  ذي  

تسرررخدم   مرخصصرر    مررن بنيرررأ خرررب    معررد  تثقنيرنيرر   نيتسرررتتتنيج

 أحرد  ارلق ويع   ،النيالتيثقا   ياي  بنيئر ا عرب ت  م هجني  تيغرس

 .أبر  جملرالاأ مبا ر  تةيلي  ترضرتء وتييت تنطلقق م ل أشهر

ن تيرلرررع تيررلي يسررببه تيرت رردون  ررإ ومررن والهرر  نظررر تيرربع 

يرلت ومرن أالر  ت رراظ علرى كر         ،أكثر من مثنيله يدى تةرتط م

تخرنيررار  صرررتم   مجنيرر  حنررن حباالرر  إ  معرراي  أكثررر     رمررا ارر 

شري  كر  مرن    تجيرب أن  كيرا أن تيررعنير  تيبنيئنير      ،نرعني  تيعياير  

  .وبطرق مبرير مرعد  يعنيش على أره تةيلي  وبلغاأ 

 ايرت ررررد  ؛تةرررررتطن تيقرررردو إ  أنرررره   مييررررن جتاارررر   ور  

حن نشررااد  رر  ،تيسررلبني  وتلجيابنيرر  ييرسررب سررلركنياأ تةرررتطن

مرن حنيرت      تةيلير  بم تيرت د   تلمارتأ و تاسنيات خرال  

. يقراء تي رايراأ وتيطرابرر   إتحرتتم تيقرتنم وتيلوق تيعام كايقنيا   و
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 را يرأتل مررتطن     ، ير على وت رد ةيارسر  سرلبني    نتحملرج أن  منو

 .ينيخرتق تةشهد ب ر  تةرق  تيسليب

إعدت  قامي  ى طايبق بع  تةدتخالأ بأايني  ومن اله  أخر

رباةلر م( من تدنيئاأ وتيدوتمر وتيشركاأ يريرن وسنيل  حترنير   

 تيبنيئ .دا ةعاا  تعاملها مأ 

أيضا  يع  من تةلرح ر رأ تيررعل بأاينير  تسررخدتم تيرررق برد          

، ايغرت تآلن يسرررغ  عررن تيبالسرررنيا ترردرجينيا   مررن تيبالسرررنيا؛  رر 

روبا بشري  وتضرح تسررخدتم تيرررق   ت كنيراس      وأبدأ   حنيت 

بايقرررررانرن    رنسرررررا مت ر رررررأ   وومصاصررررراأ تيعصررررر  وغررررر ق،  

تيياسررررراأ وتةصاصررررراأ تيبالسررررررنييني  مرررررن ت سررررررتق وعررررردم 

أو تيرالبرراأ تيسررريع ، وقررد ييرررن مررن      طرراعاتسرررخدتمها   تة

  ارررلت  نظامرررا    تةيليررر  تة اسرررب أن ُتصررردر تاهررر  تةخرصررر  

م ه ما   أقر    وذ  بد   تلال مي أ تسرخدتم تيبالسرنيا تدرجينيا 

تشرجنيأ تي راس   كيرا أن مرن تةرنيرد     ،يلبنيئر  كرايررق وغر ق    ضررت 

يلبالسررنيا   اعلى ع ل جمللرراتها أو نرايراتها  نيخصصررن صر دوق     

عررا   إخررر يلررررق وآخررر يليعررا ن وشرررتء اليررا مررن تي رراس بغررره  آو

 .تدويرق

ا أن نيخيررررص تيبالسررررر  يررررايؤكررررد تيرررربع   ني و  تةقابرررر  

ارر   كنيرنير  تعامر      حبد التتها بقدر مرا   ينيسق   تةا   تةشيل

 ىتةثلررى اررل  يررا   تيرررعل يررد وعلنيرره  ررإن تيطريقرر  ،تلنسرران معهررا

يرردى أ ضرر   يعرردواررلت  ،ا بضرررور  تيررردوير نيتةسرررخدم يلبالسررر 

  مرن تيرعرير  علرى تيرررق تيرلي يقرر  إ      أصحات واله  تي ظرر تلرا   
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تييررث  مررن   ظررر  ن. تيبنيئررل نبررايررت ترردم  تيغابرراأ وتلضرررتر   

 تسررخدتم ن تيررسرأ    إ -على خال  تيرأي تيسرابس   -ترربتء 

ا ي ر  ع ه أضرتر بنيئني  طريل  ت ال  نيتيررق وإحاليه حم  تيبالسر

خرر  نسرب    و، تي هرير  تلريرت مصرا ر تةنيراق    و، تيرتب مث  جتري  

  حمنيص يإلنسران   وعلنيه. وغ اا تةاطر ن تيسحب رُّتيربخر وتي 

 تةراحرر تةرررتر   تسرررغالل   وممارسرراتهبرر ي  حنياترره  ت رتقرراءمررن 

 وتقل  تةخاطر وت ضرتر.  تيرامد تييت تعظا  بايطريق 

ت ويررد ت رردتمس تيعامرر  ب ظررام أشرربه بسرراار يرصررد  مييررنو

تةخايرررراأ ويطبرررس تيغرتمررراأ مرررن خرررالل الهررر  رةنيررر  تسرررردعل     

 ن ت مررر قرررد يصرر   باارميررر     ؛تيرعررر  علرررنيها بعرررد  متةخرراير 

تيبنيئنيررر  سرررنييا وحنرررن مقبلررررن علرررى مشررراريأ عيالقررر  مرررن حررردتمس 

 .ومر  ااأ عاةني 

 ومرررن أالررر  ر رررأ تيررررعل تيبنيئرررل مييرررن تيبررردء با طررررال،     

  درسررها تيرررن وتيرتبنيرر  تير نيرر  بطريقرر  حديثرر  جتعلررها يقرردرون       

طرررب تايعررر  تايرررال وم ررره مجرررال تيبنيئررر ، وختصرررنيص بعررر  خ  

ةرضرررعاأ تيبنيئرر ، ومعاقبرر  تةخررايرم بقرررتنم صررارم  وغرتمرراأ    

 .مايني 

مرضررو تيررعل تيبنيئرل يبردأ مرن      و  الت تلطار مث  رأي بأن 

 لرى وضرأ كر  تةسرؤويني  ع    ل رال ي بغر  وتلريرأ،   وتةدرسر  ؛ تيبنيق

مرررن  تيرقلنيررر  وب رسررره   مرضرررر أكررر  شرررخص برررد  لررررتيدويررر ؛  

تسرررخدتم ملر رراأ تيبنيئرر  وت مر رراو عررن ت حرطررات تاررامر و رتعرر    
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ييران تيررأ   وتضرحا      م ره  تيقريبر  مراكن  ت شرجار   م  يره وت   

 على تيبنيئ .

 تةرخصصر   تيعامل  تيقرى تطرير أن كليا  نيه شا   ومما

   أيضرررا و ،تيبنيئرررل تيررررعل ت ينيررر  مرررن مهرررا الررر ء تيبنيئررر  جمرررال  

 تيررتصررر  ووسرررام  تةرعرررد   عرررالمتل وسرررام   ور إايرررال مييرررن

   .تيبنيئني  تيررعني    ت الرياعل

 تي شراس  ضب  تقرصا ياأ تيبنيئ  وتةع نير  بررأ    و نييا يرعلس ب

وتيسنياساأ ت قرصا ي  على تيبنيئ ، وحجا تةرتر  تييت مييرن أن  

ص يلقضرراء علررى تيرلرررع تيبنيئرل وكنيرنيرر  ت سرررخدتم ت مثرر   صَّر خ ُت

 تلشار  إ  تةقرتحاأ تيرايني :، ميين دا

حتديررررد أكثررررر تي شرررراطاأ تررررأ  ت سررررلبنيها علررررى تيبنيئرررر    -

وتصر نيرها إ  مسررررياأ أو نطاقراأ بطريقرر  مشرابه  ةررا قامرق برره     

  .و تر  تةرتر  تيبشري    سعر   تيرظام 

 .وضأ مسرهد اأ يرلا تي شاطاأ تهد  إ  تقلني  ت  ر -

  .هد اأ عا الق تي شاطاأ يرحقنيس تلا تةسر -

 .ت راظ على مرتر  تةنياق -

  .تيرحرل إ  تقرصا  م خر  تييربرن -

تيدرتسرر  تةرأننيرر  ومعر رر  ت  ررر تيبعنيررد يرطرررير ت رتضررل     -

  . ااأ تيربي  وتةر

 .يراللر عا ت بريار تيري  -

 . يا   تيرعل تيريري وتيثقا  يأل رت  -
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تطررررير تق نيررراأ ترينيرررد تيطاقررراأ تةرجرررد   مثررر  تيطاقررر      -

 .وطاق  تيريا   نيتيشيس

 .ر أ كراء  تسرخدتم تيطاق  -

  .تيرحرل إ  حنيا  أق  تسرهالك ا يلطاق  -

مرن   تترر   وت ينير  تيبنيئر  ومحايرهرا يرطلرب عرد ه       وإمجا    إن

  :ت سرتتتنيجنياأ، وم ها

 .صدتر ت نظي إ -1

 .تيررعني  -2

 .رتيرأاني ( تيردريب وتيرعلنيا -3

   .مرتقب  وت رنيل ت نظي  -4

 .تةرابع  وتيرطرير -5

 ايررعنيرر    حررد التتهررا إحرردى أ وتأ حتقنيررس تةقرررم   وبايرررايل

أن تيررعنير  ارل ت سرلرت ت  ر       تيبنيئل، وصحنيحتيبنيئل أو ت من 

عررررالم رتيرقلنيرررردي  ت علررررى تلوت سرررره  باعرباراررررا تعريررررد كررررث ه  

 نييررا يرعلررس  ملحرررظ وت ررديت(، ومييررن مررن خالدررا حتقنيررس أ ررر

أن تيام   ورارا مرأ     ، غ بررعني   ور تيبنيئ    تير يني  تةسردتم

بقنيررر  ت سررراينيب ت سررررتتتنيجني  ذقرررس تةخرالررراأ تحملرررد   وت  رررر   

 .تةسردتم

تيبنيئرر    تيعصررر ت ررديت وبرضرر  تيرصرر نيأ تعررانل مررن    و ن

 إن ت جتاق تيعاةل ي حر جتاق رت ياي ( ومجنيرأ   ؛تيردم  وتيرلريت

نظيررر  تةرررؤمترتأ تيدوينيررر  تةرخصصررر ، وتيقررررترتأ تيدوينيررر ، وت   
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حتقنيرس   ت رديت عرن    مييرن  و ،تيرط ني  كليا   الت ت جتاق

ت من تيبنيئل من خالل تيررعني  ر ق (، ب  ت اول ت مرن تيبنيئرل مرن    

 !!ساينيب تييت تسعى يرحقنيقهخالل مجنيأ ت 

وجتررردر تلشرررار  إ  مرررا تضررري ره ترصرررنياأ  رتسررر  م رررردى     

تير ينير   تيبنيئنير  وأ رارا علرى     أتيرياه ت قرصا ي حررل تةشريال  

 وتيررريت تيسرررعر ي ، تيعربنيررر  تةيليررر    وت الرياعنيررر  ت قرصرررا ي 

 مجنيرررأ   تيبنيئرررلا تيررررعل أكررردأ علرررى أاينيررر  تيعيررر  علرررى نشرررر 

 :يلل ما أاياها آينيااأ عد  خالل من واليا باةيلي  تة اطس

 تيدرتسررني ، تة رراا    تي ظررر بإعررا   تيرعلررنيا و تر  مقنيررام -1

 وختصررنيص بررايرعل تيبنيئررلا ترعلررس مرضرررعاأ علررى تشررري  تنيررحب

   تُةسرااي   أال  من تيرالمنيل على تةدرسرن يلقنيها ترعري   روس

 ير ظنيرر  طالبنيرر  محررالأ وكررليا ت ظررنيا  ،تيبنيئرر  ت ررراظ علررى 

 معني ررر  وتشرررج  م ررراطس  وتاامعررراأ باةررردترس تحملنيطررر  تة ررراطس

 تيرعلررنيا و تر   ضررال  عررن قنيررام   ،علنيهررا وتحملا ظرر  تيبنيئرر  يرجينيرر 

 تيرررعل مبررا ر  بررإطالق وتي رتعرر  وتةنيرراق تيبنيئرر  و تر  مررأ باير سررنيس

 خررالل مررن وتراصرر  ت يرمنيرر  تةرردترس وتاامعرراأ    تيبنيئررلا

تيبنيئرررلا  تيررررعل نشرررر   تسرررااا طالبنيررر  تطرعنيررر   ررررق تيررررين

 بالضرا    تلريرأ،  أب راء  نرررس    تيبنيئنيار   تيرتبنير   مبرا ح  وترسنيخ

 وتلقلنيينيررر  تحمللنيررر  وتةرررؤمترتأتيعيررر   وور  تي ررردوتأ إقامررر إ  

 .تُةسردتم  وتير يني  وتيبنيئ  تي رتع  ع رتن حتق
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   جيابنيرر تل تيقررنيا وغرررس هررامأب ا بررعنيرر  ت سررر  قنيررام -2

 جيرابل وتل تيسرلرك تيصارحنيح   تبراو   وإرشرا اا  وترالنيهها نررسها

 .تيسلنيي  ت الرياعني  تير شئ  طريس عن

 وختصرنيص  تيبنيئلا تيرعل مبا ر  برب  تلعالم و تر  قنيام -3

 وتيرلرررع تيبنيئرر  عررن وغرر  تةرمنيرر  تةرمنيرر  متلعررال وسررام    برررتم 

 تيبنيئرررر  علررررى ت ررررراظ   تةرررردنل وتلريررررأ تيدويرررر  و ور تيبنيئررررلا

 .ومحايرها

 بررالنيره  وتلرشرا   وتيردعر    تلسرالمني  تيشرؤون  و تر  قنيام -4

 تي احنيرر  مررن وت ررراظ علنيهررا تيبنيئرر  أاينيرر  بر رراول تةسرراالد خطبرراء

 .وتيشرعني  تيدي ني 

 مرررأ باير سرررنيس تةعلرمررراأ وتق نيررر  ت تصرررا أ و تر  قنيرررام -5

 مرخصصرر   مرتقررأ إييرتوننيرر بإنشرراء وتي رتعرر  وتةنيرراق تيبنيئر   و تر 

 تيررتصر   وسرام   يسررخدمرن  تيلين تلريأ أ رت  وترعني  تيبنيئ   

 ت الرياعل.

 با نظيررررر  ت يرررررر تم علرررررى تير يريررررر  تيقطاعررررراأ حرررررت -6

 .م 2030 تةيلي  يرؤي  ت رنيلت  تيبنيئنيا  وتيرشريعاأ

 

 التوصيات 

ترنيررارتأ ت سرررتتتنيجني  وآينياتهررا تةعرر ِّ    يايرر    مرتالعرر -1

  ي.ومرتالعرها بشي   ورتلريعل تيبنيئ  و يا   تيرعل 
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علررررى تيبنيئرررر   ا نيسررررلب حتديررررد أكثررررر تي شرررراطاأ تررررأ  ت  -2

تهررد  إ  تقلنيرر   ،وضررأ مسرررهد اأ يرلررا تي شرراطاأووتصرر نيرها 

 .ر تيبنيئل غ  تةرغرت  نيهت  

 .قطاعاأتيوضأ مؤشرتأ تقني  ت  ر تيبنيئل   كا    -3

  .تيرحرل إ  تقرصا  م خر  تييربرن -4

تيري  مرهرم ت قرصرا  تيردتمري وتيعير  علرى تطبنيقره       -5

 .  كا   تيص اعاأ

تيرتكنيررر  علرررى معر ررر  ت  رررر تيبعنيرررد يرطررررير ت رتضرررل     -6

 . ااأ تيربي  وتةر

 يررا   تيررعل تيريررري  علرى  تاهراأ تلعالمنيرر   أن تعير    -7

حنررر   جيابنيررإ  حتقررس نظررر  خررالل برررتم  بنيئنيرر  وط نيرر وتيثقررا  مررن

 .تيبنيئ  ت راظ على

لخرررتج  ؛ نيررتة رراا  تيرعلنييإ رتج ت اريررام بايبنيئرر  ضررين   -8

ورب  اليا بقرنيا تلريرأ    ،أالنيال ناشئ  تدرك أايني  تيرعل تيبنيئل

وت ررت علررى إجيررا   ررررررق تطرعنيرر  طالبنيرر      ،تيدي نيرر  وت خالقنيرر  

 .تيرعل تيبنيئل نشرتسها  رررل 

مرتكرررر  تيدرتسرررراأ، ومرتكرررر  تيريررررر، أن تضررررطلأ  -9

مع نيرر     عيرر   رتسرراأ ومشرراريأ  برردوراا وتةؤسسرراأ تيرعلنيينيرر   

 .من ع اصر تيبنيئني  وت ينيرها تسررا  أ ض   برحقنيس

  الهرررر أتاهررراأ تيشررررعني  ت كا مينيررر  أو     أن تعيررر   -10

حمررد    ررراء علررى وضررأ تشررريعاأ يلبنيئرر    كرررات وم شررررتأ تل
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وتسرخدتم تة اسرباأ تيدي نير  مثر  خطرب      ،أاينيرها يلعيرم وإيضا 

 .تايع  يرأكنيد أايني  ت راظ على سالم  تيبنيئ 

ت سريرتر   تطرير تق نيراأ ترينيرد تيطاقراأ تةرجرد        -11

ار   و عا ت حبراع وت برير   ،  وطاق  تيريا نيمث  تيطاق  تيشيس

 أ.الق تلا 

تحملا ظرررر  قرررردر تلميرررران علررررى طبغرت نيرررر  ت ره      -12

وحترير    ،وجماري تيسنيرل تيطبنيعني  كا و ي  وتيشرعات وتيق ررتأ  

جمرراري تيسررنيرل إ  حرردتمس عامرر  ومسررطحاأ مامنيرر  كليررا كرران 

 .اليا ممي  ا 

تشجنيأ تةبا رتأ تلريعني  من قب  تيقطاو غ  تيرحبرل   -13

لريعنيررر  تيررريت تركرر  علرررى حتسرررم  وتيرررين تيرررروتب  تيبنيئنيرر  ت  

 .تيبنيئلتيرتقأ 

   ( رررت أو تةرينيرر   رشررركاأ إبرررت  تي يرراالج تيرط نيرر     -14

ت ررررراظ علررررى تيبنيئرررر  وحتسررررني ها وتيعيرررر  علررررى العلررررها قرررردوتأ  

 .جمريعني 

جيرررب علرررى تةهرررريم ب شرررر تيررررعل تيبنيئرررل   تلريرررأ    -15

على تير و  برايرها وتةعر ر  تيياملر  تييا نير  حررل       ت رص أو  

 .تيقضايا تيبنيئني  تةخرلر 

على تةسررى تيرط  من قبر  و تر     طر  برتم  ت ا سنيا -16

 .تيبنيئ  يأل يار تاديد  وت قرتتحاأ تةبدع   ياي  تيبنيئ 
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 املصادر واملراجع 

إبرتانيا تيرررم وأمحرد تيررايس: أبعرا  مرهررم ت مرن تيبنيئرل         -1

أكا مينير  ت مرن   ، تيررط   وت منجمل  ت سرتتتنيجني  ومسررياته، 

(، 2013 يسرريرب/كانرن ت ول  31ر 7تيعررد  ، تيسررر تن، تيعلنيررا

 .196-161ص ص. 

تةلخرررص تير رنيرررلي يالسررررتتتنيجني  تيرط نيررر  يلبنيئررر : و تر    -2

 م.2018تةيلي  تيعربني  تيسعر ي ،  تيبنيئ  وتةنياق وتي رتع ،

م ررردى تيريرراه ت قرصررا ي: تةشرراك  تيبنيئنيرر :  رتسرر        -3

تةشاك  تيبنيئنير  وأ رارا علرى تير ينير  ت قرصرا ي  وت الرياعنير          

تةيليررر  تيعربنيررر  تيسرررعر ي ، تيررردور  تيراسرررع ، غر ررر  تيريررراه،  

 م.2019

، مقرال م شررر   ت مرن تيبنيئرل وقير  تيعشررين    عب  تيعلرل:   -4

 .2020نر يرب  24الريد  تيرطن تيسعر ي ، براريخ   

برنام  ت ما تةرحد  تل امل   تيدول تيعربني ، مرا   -5

-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainableعلى: 

development-goals.html 

، م شرررر بررراريخ مرهرررم تيرررعل تيبنيئررل: سرر اء تيرردويياأ -6

، مررررررررررا  علرررررررررى تةرقرررررررررأ تلييرتونرررررررررل:    2020يرينيرررررررررر  21
https://mawdoo3.com 

، م شرررر بررراريخ مرهرررم تيرررعل تيبنيئررل ن: ا ررا ي كررراوي -7

ل: ، مررررررررررا  علرررررررررى تةرقرررررررررأ تلييرتونررررررررر 2021 ربتيرررررررررر  10
https://hyatoky.com 

نا يرر  حميررد صررقار: مسررررى تيرررعل تيبنيئررل يرردى طلبرر         -8

الامعررر  مؤتررر    ضررررء بعررر  تةررررغ تأ، رسررراي  ماالسرررر  غررر       

 م.2007م شرر ، الامع  مؤت ، 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
https://mawdoo3.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
https://mawdoo3.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://hyatoky.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1:%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86_760
https://hyatoky.com/
https://hyatoky.com/
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عبردتهلل بررن عقلر  تداشررا:  اعلنيرر  برنرام  تعلنييررل ير ينيرر      -9

نيرررر  يرررردى تالمنيررررل تةرحلرررر  ت بردتمنيرررر  تيرررررعل بايسررررلركنياأ تيبنيئ

باييريرررق، ر (: جملررر  كلنيررر  تيرتبنيررر ، الامعررر  ت  ارررر، تيعرررد   

 .235-197ص ص م، 2016تا ء تيثانل(، أكرربر  170ر

ا ررراء الاسرررا تيسررربعاوي: تيررررعل تيبنيئرررل تيرتقرررأ وسرررب       -10

(، 48تيرطرررير:  رتسرر  منيدتننيرر ، ر (:  رتسرراأ مرصررلني ، تيعررد  ر

 .124-97م، ص ص 2018

 

   .املشاركون 

. خايرررد  ،  .  ررررت  تيع ررر ي تيررقررر  تيرمنيسررر  وتةعقبررررن:   •

 .. حميد تيثقرل ، تيرهنيد

  عبدتيرمحن باسلا .أإ تر  ت رتر:  •

 تةشاركرن با رتر وتة اقش : •

  عبدتيع ي  ت رقان .  -

   ر يه تيبير .  -

 .  ام   تيعجرو أ -

 خايد تير يعان .  -

 تل شري   صا  .  -

  هد تينيحنيا .  -

 سامل تةري .م -

  يا  تيدري  .  -

  . عبدت يه تيصاب  -

 خايد تة صرر .  -
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  ر يه تيعري  .  -

 محنيد تيشاجيل .  -

  إبرتانيا تيررت  .  -

  كر ي  سامأ .م -

  و اء طنيب .  -

 .  هد ت محريأ -

  . حميد  رحان تيدندنلم -

  . عبدتيرمحن تيعري   -
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 كشاف األعالم

 

 

 

 

 44 ت م  حميد بن سليان -

 56 شاتل  ون -

 43 تةلا سليان بن عبد تيع ي  -
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األماكنكشاف 

- 

 54،62 باري  -

 64 بلجرشل -

 64الد   -

 58تار   -

 64تررب  -

، 51، 43، 32تيرياه  -

65،66،75،78 

 54 سرركهرمل -

 65عس   -

 62 كنيرتر -

 تةرحد  تير ياأ -

19،26،66ت مرييني 
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 د. فهد العرابي احلارثي-

 
- 

 
 (تدنيئ  رمني ر معايل تيرريس عبدتليه تيصاب-
 أ. تبرتانيا ناظر-
 بسي  م يد تيررجيريأ. -
 م. خايد تيعثيان-
 سعنيد تيغامدي . -
  . عرا  ت نسل-
  . عبدتهلل بن صاب ت ير -
 أ.  هد ت محري رت مم تيعام(-
  . صا   آل شري -
  .  ر ي  تيبيرأ. -
 أ.  حا تي اصر-
  . جنالء ت قني -
 أ. ا اء تةسل -
  . و اء تيرشنيد-

 . و اء طنيب -

 
 .العامةاألمانة -
 .جلنة قضية األسبوع-
 .جلنة التقارير-
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي "-
 إدارة احملتوى.-
 اللجان املؤقتة.-
 خدمات إدارية مساندة.-

282015  
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م1994تأسس عام   


