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 التمهيد 

يدخل يف عدة   وامنااالتصاالت واملعلومات فحسب،    وتكنولوجياخبدمات االنرتنت   ا  إن الفضاء السيرباين ال خيتص حصر 
، ولكن مبميزات وخصائص وحتديات خمتلفة. يتميز يةواجملتمعاحلكومية    واخلدماتخمتلفة مثل البىن التحتية   أخرى جماالت

 وتديرهاهذا الفضاء بالتعامل مع البيانات واملعلومات حبفضها وتعديلها وتبادهلا من خالل أنظمة شبكية خاصة حتكمها  
قتصادية مفاهيم األمن السيرباين، حيث أصبح عامليا ميتلك ابعادا وطنية ودولية، وتتجسد يف كل مفاصل الدولة األمنية واال

 واالجتماعية ولكن بصيغة الكرتونية.
بالرغم من املزايا اليت يقدمها التقدم التكنولوجي عن طريق اخلدمات الرقمية اال انه ميكن أن يشكل هتديدا كبريا يسبب 

 اآلونة واسعة على األمن الوطين والتنمية االقتصادية والبىن التحتية احلرجة، وهذه التهديدات بدأت تتصاعد يف أضرارا  
األخرية وتصبح عابرة للحدود الوطنية، مما جيعل مواجهتها حتديا كبريا ومعقدا جلميع الدول، ونظرا حلداثة التجربة ولوجود 

البد من بناء األسس الصحيحة إلطار امين فالعديد من التهديدات واملخاطر اليت ميكن أن نواجهها يف هذا العامل، 
العراقية،  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ويعزز دوره يف حتقيق األهداف التنموية متكامل يوفر احلماية الكافية ل

 .وأستجابة  هلذا األدراكعلى اساس هذا السياق    وضعت هذه اإلسرتاتيجية وقد 
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 اإلعداد فريق 

تشكيل فريق وطين مشرتك االمن السيرباين ، وجهت رئاسة الوزراء من خالل جملس االمن الوطين بإنطالقا  من أمهية 
 الدفاع، وزارة الداخلية،  وزارة  جملس النواب، جملس القضاء االعلى،)  عضوية اجلهات واملؤسسات ذات العالقة وهي كل منب

جهاز املخابرات الوطين ،  علمي، وزارة الكهرباء، وزارة النفطوزارة االتصاالت، وزارة التعليم العايل والبحث ال  وزراة العدل،
فريق االستجابة   ،واالتصاالت هيئة االعالم  هيئة احلشد الشعيب، جهاز مكافحة االرهاب، ،جهاز األمن الوطين،  العراقي

لغرض وضع إسرتاتيجية العراق يف   (الشركات االهلية  ،مستشار مدير مكتب رئيس جملس الوزراء  حلوادث األمن السيرباين،
  سكوا.أمنظمة  من الدولينيبالتعاون مع املختصني  و   جمال األمن السيرباين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 الفصل االول 

 لمحة عن إستراتيجية االمن السيبراني 
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 المقدمة -أ

 حيثعبارة عن شبكة مرتابطة من اهلياكل األساسية للمعلومات األساسية احلرجة وغري احلرجة، هو الفضاء السيرباين 
 يعمل على تقريب موارد املعلومات واالتصاالت املرتابطة من خالل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

يشمل هذا الفضاء مجيع أشكال التدخالت الرقمية، التفاعالت والتواصل االجتماعي، التخصصات االجتماعية، أنشطة 
من مقومات اجملتمع   اساسيا    جزءا    نشرها من خالل الشبكات املرتابطةاملعامالت، احملتويات، واالتصاالت، واملوارد اليت يتم  

 ،واالقتصاد ويلعب دورا كبريا يف تنميتهما فضال عن دوره يف تعزيز قطاعي األمن والدفاع وتطبيق احلكومة االلكرتونية
 يف قطاعات البىن التحتية وأصبح االعتماد عليه بشكل أكرب ،وانتشر استخدامه يف القطاع العام واخلاص وبني املواطنني

كالطاقة واملوارد املائية والصحة والنقل واالتصاالت واخلدمات املالية وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فضال   احلرجة
 حيث أصبح يربط كل هذه املكونات مع بعضها البعض ويوفر الفرص التنموية جلميعها. ،عن االنرتنت

جمموع األدوات والسياسات ومفاهيم وضوابط "  بأنهالصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت    قاريريف الت  األمن السيرباين  عرف
اليت  اليات الضمان والتكنولوجيآإدارة املخاطر واإلجراءات والتدريب وأفضل املمارسات و  وهنجاألمن واملبادئ التوجيهية 

 واملستخدمنيوتشمل أصول املؤسسات ،  واملستخدمنيميكن استخدامها يف محاية البيئة السيربانية وأصول املؤسسات 
أجهزة احلوسبة املوصولة بالشبكة واملوظفني والبنية التحتية والتطبيقات واخلدمات وأنظمة االتصاالت وجمموع املعلومات 

 .( 1) "  يربانيةاملنقولة و/أو احملفوظة يف البيئة الس
واحلفاظ عليها ومحايتها من املخاطر  واملستخدمنيويسعى األمن السيرباين إىل حتقيق خصائص أمن أصول املؤسسات 

 .والسريةالسالمة،    ،التوفروتضم األهداف العامة لألمن ما يلي:    ،األمنية ذات الصلة يف البيئة السيربانية
 

 السيبراني أهمية إعداد إستراتيجية األمن  -ب
 أعتمد الوجود االقتصادي الرقمي للبلدان على األداء الفعال حلوكمة البنية التحتية الرقمية. حيث ان العراق ليس معزوال  

عن العامل بل هو مرتابط مع بلدان أخرى وجهات فاعلة يف الفضاء السيرباين من خالل شبكات مرتابطة للبىن التحتية 
جهات فاعلة ذات   مثلما هناكخرى ال ميكن التنبؤ هبا.  أللمعلومات. وبالتايل، فإن البلد معرض ملخاطر ميكن التنبؤ هبا و 

 ى ذات نوايا غري مشروعة وخبيثة داخل الشبكة العاملية.نوايا مشروعة، فهناك أيضا جهات فاعلة أخر 
لوجود قضايا هيكلية حرجة ميكن استغالهلا ألغراض خبيثة ونوايا جنائية ضد البلد من أجل املساس بسرية نظم  نظرا  

على  عكس سلبا  املعلومات الوطنية والبنية التحتية احليوية للمعلومات وسالمتها وتوافرها وإمكانية الوصول إليها؛ مما ين
 املواطن وبالتايل على األمن الوطين بشكل عام.

 

)1( www.itu.int 
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ان توفري األمن للبنية التحتية احليوية للمعلومات وغريها من العناصر احلرجة يف نظام املعلومات يف ظل الوضع الراهن هو 

وطين ضخم. وحيتاج األمن الوطين إىل إطار متماسك حلوكمة األمن السيرباين لتوفري هنج شامل إزاء املشهد األمين  حتد  
بأدوات   كافيا    جمهزة جتهيزا  و جرائم السيربانية اليت تتعرض للاحلايل واملستقبلي. فاجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية 

 ت بعد مل يسبق له مثيل.إلكرتونية متطورة تتسبب يف أضرار ذا
 

 الرؤية الوطنية لألمن السيبراني  -ج
وتطلعاته، وتؤكد على تعزيز محاية األنظمة  العراقتليب أولويات  ،تكون هذه الرؤية شاملة للفضاء السيرباين بأكمله

األضرار   واحتواءالتقنية والتشغيلية والبىن التحتية احلساسة والقدرة على الصمود والتصدي للحوادث السيربانية 
 الوطنية واملستثمرين واألفراد يف الفضاء السيرباين  املؤسساتوالتعايف منها يف الوقت املناسب، باإلضافة إىل تعزيز ثقة  

 . للعراق، وكذلك املسامهة يف النمو االقتصادي واالجتماعي  العراقي
 

 اهداف إستراتيجية األمن السيبراني  -د
وحتقيق الرؤية الوطنية بشأن األمن   ذيفعمل لتن  وآلياتعلمية    وحبوثتوفري خارطة طريق متماسكة    علىاإلسرتاتيجية    تعمل

 :مبا يلي  تتمثل  هدافاوحتقق جمموعة  ،  السيرباين
 .حوكمة األمن السيرباين الوطين  .أوالا 

 .الطارئة  واالستجابة  والتكتيكيةاملعاجلات اإلسرتاتيجية    ورسم  هديداتتالرصد    ثانياا.

   اإلسرتاتيجية ضمن حماور العمل، وبناء وانشاء مراكز خدمات احلكومة االلكرتونية ضمن مواصفات    إعداد اخلطط  ثالثاا.
 . رصنيينومعايري أمن سيريا      
 الكوادر املتخصصة باإلضافة إىل زيادة الوعي الوظيفي للعاملني.  وهتيئةبناء القدرات    .رابعاا 

 .اخلدمات الرقمية املختلفةللتعامل مع  والطفل    سرةاأل  محايةالتوعية االجتماعية و   .خامساا 
 .طويرتالبحث وال  ومراكزتنشيط الدور األكادميي    .سادساا 
 .مع القطاعات احلكومية واخلاصة تفعيل شراكات إسرتاتيجية على املستوي احمللي  سابعاا.

 .واالبتكاراتتشجيع الصناعات احمللية    .ثامناا 
 .السيرباين  ملطابقة معايري سالمة األمن  واملستوردةااللكرتونية املنتجة    والربامجاألجهزة    وتدقيقفحص   .تاسعاا 
 .والدويل  واإلقليميتفعيل التعاون على املستوى الوطين    .عاشراا 
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 التنفيذ وصالحيةنطاق تطبيق اإلستراتيجية  -ه

، العراقي واجملتمعستهدف مؤسسات القطاع العام و اخلاص ويشمل كذلك الفرد يإن نطاق تطبيق هذه اإلسرتاتيجية 
للفرتة   ذات العالقة األمنيةاجلهات من قبل مركز األمن السيرباين الذي سيتم تشكيله بواسطة  تنفيذها كون صالحيةوي

ضمن اخلطة املعدة لتغطية متطلبات رفع مستوى األداء وتذليل التحديات   2025-۲-2022الزمنية املمتدة بني األعوام  
 .والدويل  واإلقليمياملخاطر املتعلقة باألمن السيرباين على املستوى الوطين    وتقليل

 وفقا للمستجدات يف جمال األمن السيرباين  وتطويرها  وحتديثهامن اجلدير بالذكر، أن هذه اإلسرتاتيجية سوف يتم مراجعتها  
 والدولينياخلرباء الوطنني  ومقرتحات، والربامجالتحديات اثناء تطبيق املبادرات و  واملراقبةباالعتماد على مؤشرات التقييم 

 .واملعايري  لياتواآلغاياهتا باالستعانة بأفضل املمارسات    وحيققبشكل حيافظ على أهدافها  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني 
دراسةةةةةةةةةةةة أوليةة عن األمن السةةةةةةةةةةةيبراني 

 العراقي 
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 المقدمة -أ
ضاء السيرباين، فإن احلضور الوطين يف هذا اجملال فعلينا االهتمام والتعامل مع الأنطالقا  من ضرورات الواقع اليت تفرض 

يعرضه إىل بعد جديد من املخاطر، ولذلك يتم تطوير إسرتاتيجية األمن السيرباين العراقي. إن املخاطر السيربانية من خالل 
تحتية املعلوماتية د يضر بأمن وسالمة نظم املعلومات وهياكل البىن القهذه الوثيقة هي وجود هتديد داخل الفضاء السيرباين  

ميكن أن تستغل الثغرات احلالية املوجودة وبشكل يؤثر على سالمة وأمن  تالتهديداعالوة على ذلك، فإن  ،األساسية
نظام املعلومات أو شبكات املعلومات أو البىن التحتية وغريها من املرافق احليوية احلكومية. حيث يتوجب اإلسراع يف فهم 

 .مدى قابلية التأثريو   السيربانيةالتهديدات  
 

 البنى التحتية الحرجة -ب 
األصول  "ب تعرف البىن التحتية احلرجة كما ورد يف وثيقة اإلسرتاتيجية الوطنية ألمن البىن التحتية احلرجة )احلساسة(

هتدد  اليت خاطرامل و احليوية اليت ميثل تدمريها او تعطيلها ألسباب طبيعية أو من صنع اإلنسان بضمنها اإلرهاب واملرافق
 (2)  املواطنني وسبل معيشتهم"  وسالمة والتنميةاألمن الوطين  

  :وكما يليترتبط التهديدات احلالية باألصول الرقمية بأحد من مؤسسات القطاع العام أو اخلاص او املواطن    
 يف هذه اإلسرتاتيجية كونه اللبنة األساس يف بناء جمتمع متمدن،  احللقة األهمحيث يعد   :األفرادطاع  قأوالا : 

  .االجتماعية  اهلندسةاإلرهاب و و   واعي، ومحايته بواسطة حماربة األفكار املتطرفة                
  االلكرتونية.  واملعلوماتلألنظمة    وممتلكاهتااملؤسسات األمنية والقضائية  يشمل    :القانون  وفرضقطاع األمن  ثانياا :  
  يف جماالت ة  السيطرة االلكرتوني  وأجهزة  واخلدماتجموعة متعددة من البىن التحتية  يتمثل مب  :طاع الطاقةقثالثاا :  
 .وشبكاهتاالطاقة الكهربائية    وجتهيزتوليد    وحمطات،  والغازانتاج وتصدير النفط          
 واالهليةاحلكومية    واملصارفالبنك املركزي العراقي، البنوك  يتمثل ب  قطاع المصارف والخدمات المالية:رابعاا :  

   الدفع   وخدماتتداول األوراق املالية،    وأفرعسوق  أاملايل،    والتحويلمزودي اخلدمات املالية كمكاتب الصرافة                 
 احلسابات املصرفية، والتسوق عرب االنرتنت.  اتااللكرتوين، منظوم               

 
 
 

 

 وثيقة اإلستراتيجية الوطنية ألمن البنى التحتية الحرجة  )2(
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 وتشمل كل ما له ربط بشبكة االتصاالت السلكية  قطاع البنى التحتية لالتصاالت والمعلوماتية:خامساا : 
   ،  وافرعهاالبداالت    وشبكات، موانع  واألرضيةشبكات كوابل االلياف الضوئية البحرية منها  و   لالسلكيةاو            
 .واالنرتنتاخلدمات االلكرتونية    ومزودي  والدوليةاالتصال احمللية    وشبكات           
  اليت    احلكومة االلكرتونية، اخلدمات  وتطبيقاتمنصات ومواقع   قطاع خدمات الحكومة االلكترونية:سادساا :  
  قواعد البيانات و اهتا  ساألنظمة االلكرتونية اليت تستخدمها احلكومة يف مؤسك  توجهها احلكومة للمواطن           
  السوق   واجازاتالوطنية املوحدة    والبطاقةأنظمة اصدار البطاقات التعريفية كاجلوازات  و املركزية واالحتياطية،             
  .اجلامعية واملدرسية واملعاهد   للدراسات واألكادميياتاملركبات ووثائق املؤسسات الصحية     وتسجيل           
  شبكات االعالم احلكومية واحمللية املرئية منها أو املسموعة أو املقروءة، املتمثل ب  قطاع االعالم والصحافة:سابعاا :  
 .ومحايتها من ترويج األفكار الكاذبة او احملرضة          
 ومنها قطاع النقل والقطاع الصحي. القطاعات األخرى:ثامناُ  :  

 

 وانواعها التهديدات مصادرها  -ج
 :تتعدد مصادر التهديدات وهي اآلتي

  مجاعات أجنبية تعمل من داخل العراق او خارجه، قد تكون    قبل  من  : وهي هتديداتخارجية  تهديداتأوالا :  
 .اية املافيات الدوليةحكومات أو مح  حتت رعاية        
  األمين   أي جهة سرية أو علنية تليب زعزعة االستقرار : وهي  والتكفيريةاإلرهابيين والجماعات المتطرفة  ثانياا :  
 .للعراق واالجتماعي  واملادي  واالقتصادي        
 ة.ختريبي وهم كل من له نية أو فعل أو نشاط يستهدف البىن التحتية احلرجة بدواعي خبيثة أو  :  المخربونثالثاا :  
   شركات القطاع اخلاص  وهم  :الشركات الداخلية أو الخارجية الغير ملتزمة بالقانون او العقود النافذةرابعاا :  
  تلتزم بالقانون النافذ    وال  ومواصفاته  وشروطهمسجلة يف داخل العراق أو دولية وال تلتزم بأصول التعاقد    والعام        
  .داخل العراق        

   واملمتلكاتلموارد  جيهل االستخدام السليم ل  الذيملواطن  وهو ا  :المستخدمسوء االستخدام أو جهل  خامساا :
 .الرقمية العامة          
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 :أما أنواعها فهي

 ويندرج ضمنها اآليت : :تستهدف مؤسسة  تهديداتأوالا:  
 .منها ما يكون مواقع مادية للبىن احلرجةو   اليت تتعرض هلا املواقع احلكومية: وهي  العمليات التخريبية  •
    والربطاالتصال    ترتبط هبا شبكاتهي اليت  و   :اإللكترونية الحكومية وغير الحكوميةمنع الوصول إلى الخدمات    •
 هلذه اخلدمات.   واالستضافة   
  .البين احلرجة  يكون من قبل دول أو مجاعات أو افراد ضد أي مؤسسة ضمن: و اإللكتروني المنظم  الهجوم  •
  األجهزة االلكرتونية واألنظمة العاملة يف    شمليو   :الرقمية األخرىالتدخل الخبيث في أنظمة الكمبيوتر واألجهزة    •
  .مؤسسات الدولة  
  .  وخدماهتايستهدف التدمري اخلبيث للمؤسسات   وهو الذي  :اإلرهاب اإللكتروني  •
  العراق سواء كانت مقراهتا    ما تستخدمه الشركات العاملة يف  وهو  :  والرشوةالتهرب الضريبي للخدمات االلكترونية    •
 حملية أو دولية وال تتعامل مبوجب القانون العراقي النافذ وتسبب اضرار اقتصادية.   
 

 ويندرج ضمنها اآليت : :تستهدف مجموعة  تهديداتثانياا:  
  العملة سواء كانت من    وهتريبل األموال  يغس  تعريفوهي أي عملية مالية تندرج حتت    :ل وتهريب األمواليغس  •

 فردية او جمموعات.   أطراف    
 .واحمللياالتصال الدويل    وغريها من اليت متارس على شبكات  والرشوة  واالبتزازومنها االحتياالت املالية    :الماليةلجرائم  ا  •
 .  والتجارةوخمالفة حقوق الطبع والنشر    والرقميةأي التعامل مع املواد املادية   وهو:  سرقة األصول الفكرية  •
  اجملتمعات لتبين مواقف   منه هتيئة  والغرض  :خلق الصراع والعنف المستمر من خالل منصات التواصل االستراتيجي  •

   إساءة استخدام وسائل االعالم  و   لكراهيةاألفكار العنيفة واحملرضة على ا  ترويجمن شأهنا زعزعة االستقرار الداخلي عرب      
 ونشر األخبار الكاذبة.     
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 ويندرج ضمنها اآليت :  :  تستهدف فرد  تهديداتثالثاا:  

 .استخدام شبكات االتصال  هي أي فعل قد ميس املمتلكات الرقمية للفرد أو اجهزته أو ذاته عرب  :القرصنة اإللكترونية•  
   عرب    ا  او فکري  ا  العراقي مادي  الفرد  اليت تؤذي  وهي:  من االحتياالت المالية أو الفكرية  وغيرهاالممارسات االحتيالية  •  
 وغريها.   والتجسس  والتتبع التخفي    أساليباستخدام     
   واملنطقيمنايف للسلوك السليم    املادية جتاه الضحية لدفعه للتعامل بشكل  والضغوطومنها التأثريات    :واالستغاللاالبتزاز    •
 .لتنفيذ األوامر الضارة بذاته او باجملتمع   واخلضوع   

  
 التأهب الوطني  -د

االلكرتونية بشكل   تطوير أنظمة احلوكمة  باألمن السيرباين تضمنتمبجموعة إجراءات تتعلق    قام العراق يف العقد األخري
ومتثلت هذه اإلجراءات مبا  من األحداث السيربانية واملؤسسات واجملتمع املعامالت للمواطن ومحاية الفرد  وتسهيلجذري 

 -يلي:
  ، أقر جملس الوزراء العراقي وثيقة "السياسات اإلسرتاتيجية الوطنية وخطة عمل احلوكمة االلكرتونية  ۲۰۱۲يف عام أوالا : 
  ميم املعماري للمؤسسة والتص  "، وكذلك وثيقة "إطار التخاطب البيين للحكومة(۲۰۱5  –  ۲۰۱۲العراقية )        
 .الوطنية"        
  "، حيث وضح فيها عددا من واملعلوماتوثيقة "السياسة الوطنية ألمن االتصاالت    ۲۰۱۲أطلق العراق يف خريف  :  ثانياا  

  املتطلبات، التعليمات، واإلجراءات   ،فيها التحديات  وأبرز  املعلوماتو املفاهيم األساسية لسياسات أمن االتصاالت          
 الوطنية؛ باإلضافة إىل املالحق الفنية ذات العالقة.         

  دارة إ  لغرض  ۲۰۱5مت تشكيل اللجنة الفنية ألمن االتصاالت واملعلومات من قبل جملس األمن الوطين يف عام :    ثالثاا 
 لعراقي مبختلف حماوره ومستوياته.األمن السيرباين ا        

 ، الذي تشكل من ۲۰۱۷يف عام    CERTمت تأسيس الفريق الوطين لالستجابة لألحداث السيربانية العراقي   :  رابعاا 
   العراقي ميثل    CERTفريق من املختصني يف اجملال التقين من خمتلف املؤسسات احلكومية ذات العالقة. ان فريق          
 .وادث األمن السيرباينسلطة موثوقة تعزز من قدرة العراق على االستجابة حل        

   بذل العراق جهودا كبرية يف انشاء قاعدة واسعة من مسودات التشريعات السيربانية، مت وضعها من قبل خمتلف  خامساا :  
   املؤسسات احلكومية ذات العالقة، واللجنة العليا للحوكمة االلكرتونية، واليت تتعلق باجلرائم السيربانية ومحاية     
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  ،  واملعلوماتية، قانون االتصاالت    قانون اجلرائم املعلوماتية)البيانات ذات الطابع الشخصي، على سيبل املثال          
  (.التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية  قانون  ار، واقر   محاية اخلصوصية  وقانون          
  حتديد   ، لغرض۲۰۱۹البيانات" يف عام    اركةومشامن املعلومات    ومعايريمت وضع مسودة وثيقة "سياسات    سادساا:
  والتوصيات    على املعايري العاملية  ا  قواعد السلوك الالزمة لتوفري احلد االدىن من ضوابط األمن السيرباين بناء          
 .اليت مت اقرارها مبوجب قرار االمن الوطين  الدولية          

 وثيقة "اإلسرتاتيجية الوطنية ألمن البىن التحتية احلرجة احلساسة"، بتعريف   ۲۰۲۰الوزراء يف ربيع    أقر جملس  سابعاا:
 والتهديدات وآليات إدارة املخاطر واملراقبة.    واملخاطرالبىن التحتية احلساسة          

 
 التحديات ومواطن الخلل -ه

مستندة على قانون   أن القوانني الرادعة لألفعال املرتبطة باجلرائم االلكرتونية ضمن السلطة القضائية  القوانين النافذة:  اوالا.
يات االبتزاز، االحتيال، ل. حيث مت جترمي األفعال الضارة جتاه األشخاص لعم ۱۹6۹لسنة    ۱۱۱رقم    -العقوبات العراقي  

فرتة ال تتوفر فيها عناصر اجلرمية االلكرتونية،   ويفرتة طويلة  من الواضح أن هذه القوانني قد شرعت منذ ف  .اخلطف وغريها
على تبويب   السلطة التشريعيةع العراقي بالتعاون مع السلطة القضائية مل يرتك األمر دون عقاب. وقد حرص  و ال أن املشر إ

، 433، جرائم القذف يف املادة 431و 4۳۰هذه اجلرائم االلكرتونية ضمن املواد النافذة مثل جرائم التهديد يف املواد 
. حيث البد 456، و جرائم االحتيال يف املادة  4۳۸و    437، جرائم افشاء السر يف املواد  434جرائم السب يف املادة  

الكرتوين يف هذه األيام. كما ال   أصبحتقدم التكنولوجيا واختالف الدليل املادي كونه  من إجياد قوانني رادعة تتماشى مع  
خيفى، أن من أصعب املهمات اليت تلقى على عاتق السلطة القضائية هو التعامل مع الدليل االلكرتوين الذي قد يفقد 

وجود آلية توعية للمواطن بأمهية الدليل فعاليته مع تقادم القضية او مع تأخر اجملين عليه يف اإلبالغ. حيث البد من 
 .ما مت احلصول عليه يف وقت مبكر إذافعاليته    ومدىااللكرتوين  

 
أن عدم وجود مركزية يف التعامل مع القضايا  مركزية اإلدارة ألمن المعلومات والبيانات والفضاء السيبراني:ثانياا.

التنسيق  يتوىل    ، إذ بات ضروريا  إنشاء تشكيل وطينيف عملية الرصد واملتابعة وتوفري املوارد  ا  تنظيمي  ا  السيربانية قد خلق فراغ
 وفضاءالضرورية خللق أمن  واملمارساتمع اجلهات املتعددة املصلحة حتت مظلة وطنية واحدة إلعداد االسرتاتيجيات 

 .وحمميسيرباين متزن  
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 بالعلم احلديث لألمن السيرباين باإلضافة إىل توافر فرص اهلجرة   واملهتمةإن توافر الكوادر املختصة    الكوادر المختصة:ثالثاا.

ىل قلة بالغة األثر يف إمكانيات املؤسسات على إدارة وتعامل كوادرها بالقضايا املتعلقة باألمن إهلذه اخلربات، قد أدى 
اإلسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات أدى إىل ندرة وجود   واخلططالسيرباين. هذا باإلضافة إىل قلة التخصيصات املالية  

 .جه حنو املهتمني واملوهوبنيخمتصة هبذا اجملال تو   تدريبية  ودوراتمناهج اكادميية 
التفاعل مع  وعدمإىل التوجه حنو اخلدمات األساسية  ۲۰۰۳أدت عمليات اعمار العراق ما بعد  البنى التحتية:رابعاا.

املتطلبات احلديثة ملواكبة التقدم التكنولوجي. حيث أصبح العراق اليوم يف مرحلة حرجة إلجياد وبناء مؤسسات اكادميية 
 والسيطرةخدمات عامة    و  للحكومة االلكرتونية  والتطبيقاتاخلدمات    وتشغيلستضافة بنايات مبواصفات حمددة إل  وانشاء

 .وتوفريهعلى مترير حزم االنرتنت للمواطنني وبأسعار تضمن توافره  
اجملتمع العراقي،   ذو مساحة واسعة من اهتمام  والتطبيقاتإن الفضاء االلكرتوين للخدمات    مستوى الوعي العام:خامساا.

 واملخاطروكما فيه الكثري من اإلجيابيات فهو حيمل االخطار كذلك. لذا يتوجب زيادة توعية اجملتمع والفرد جتاه األفكار 
حلمايته فهو النواة األساسية يف  والشخصيةممتلكاته الرقمية    واستغاللعلى مستواه املنطقي    والتأثرياليت ميكنها الوصول اليه  

 واألشخاص  واإلرهابيةحضاراته. حيث تتوافر على منصات التواصل االسرتاتيجي الكثري من املواد املتطرفة    وتطورتمع  بناء اجمل
 القانون.   وفرضعدم تواصلهم مع اجلهات املعنية يف السيطرة   واستغاللاملتصيدين لقليلي الوعي عرب ابتزازهم  

خبطوات إسرتاتيجية   وااللتزامعتدل يعمل على خلق صداقات يعد العراق ذو طابع سياسي م التفاعل الدولي:سادساا.
اإلسرتاتيجية  والعقود والدوليةللتفاعل مع اجملتمع الدويل. اال أنه ما زال ال ميلك االتفاقيات الثنائية مع األطراف اإلقليمية 

 مع القطاع اخلاص الدويل لتفعيل عمل محاية األمن السيرباين.
 

 والفرص التأثير  -و
البد أن يساعد البلد على االستعداد واالستجابة هلذه  العراقي األمن السيرباين يف جمال الفضاء اإللكرتوين تطبيقإن 

التهديدات األمنية واملساعدة على معاجلة ضعف البلد يف اجملال الرقمي، فضال عن تعزيز قدرتنا على توفري تدابري مضادة 
ية أخرى. حيث يعد هذا األساس املنطقي االسرتاتيجي لوضع األسس باالشرتاك مع جهات فاعلة شرعية وغري حكوم

 السليم لتعريف إسرتاتيجية األمن السيرباين العراقي من أجل االستعداد لألمن القومي.  والسياقالوطنية لألمن السيرباين  
ليات آأن مساعي احلكومة العراقية يف السنوات القليلة املاضية إلطالق خدمات احلكومة االلكرتونية جيب أن يتوازن وإجياد  

داخل مؤسسات الدولة   ويفحيث أن مزايا اخلدمات االلكرتونية الوطنية اليت توجه حنو املواطن    للمحافظة على املعلومات،
 الرفاهية للمواطن جتاه حقوقه اليت   وحتقيقجناز املعامالت  إبري يف تسريع عمليات  الك  والتقينهلا املردود االقتصادي  
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دوران عجلة التطور لالقتصاد العراقي الذي أدخل األمتتة  تسريع كفلها الدستور العراقي له. وله األثر من جانب أخر يف 

 .والطاقةمنها النفط   وخصوصا  التحتية احلرجة    البنية  االلكرتونية يف بناء
تقليل االضرار ان السيطرةعلى املرافق السيربانية وضمان امنها له مردودات اقتصادية تساهم يف النتاج القومي تتمثل ب

الضرييب للخدمات االلكرتونية   والتهربوهتريب الوقود    واإلرهاباالقتصادية من خالل عمليات عديدة منها غسيل األموال  
. باإلضافة إىل احتضان اجملتمع الدويل مستقبال للعراق كبلد مسيطر على موارده والبحريةوجتارة املنافذ احلدودية الربية 

على الشبكات الدولية   والربطثقة تستحق أن يكون ضمن خطط النقل االلكرتوين   وذو  وااللكرتونيةاملادية منها    وحدوده
 واإلقبالعند حصوهلا قد يفتح باب االستثمار  وآثارهاللخدمات االلكرتونية. كما إن التقليل من خماطر التهديدات 

 .ة الطاقة وتكنولوجيا املعلوماتاعللشركات العاملية للعمل يف بيئة العراق اإللكرتونية يف قطاعات صن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 لتنفيذاطريق  خريطة
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 المقدمة -أ
 النهج ومنها التنظيم والتخطيطرئيسية فمنها  مراحلالطريق على تقسيم مراحل التنفيذ اىل ثالث  خريطةاعتمدت 

أمن املعلومات   ومعايريقد مت تفصيلها يف وثيقة سياسات    واملسؤوليات. علما أن األدوار  واملتابعةالتقييم    واخريا  سرتاتيجي  اإل
 .البيانات  ومشاركة

 

 والتخطيط : التنظيم ىاألول المرحلة -ب
 :  يتضمن ما يليو 

 الجهوزية   ومسح . دراسة واقع الحال  اوالا 
املؤشرات الوطنية ملسح جهوزية  عمل استبيان وقياس تقدمي دراسة من واقع احلال لألمن السيرباين يف العراق من خالل

 وتصنيفها  وحصرهامواطن الضعف للموجودات الرقمية عن طريق تعريفها    وحتديد   واخلاصاملؤسسات يف القطاع احلكومي  
 .اىل عدة مستويات منها حرجة، او ضرورية، او تكميلية

 . تحليل الدراسة  ثانياا 
ذية دقيقة ميكن االستفادة منها يف خطة التنفيذ الفعلية، كما يتم لوضع اليات تنفيو  األستبيان  لية لتحليل نتائجآإعداد 

يتضمن دراسات اجلدوى مبا يتعلق باألمن السيرباين، هيكل التنفيذ األعمال  والذيإعداد ملف اإلسرتاتيجية التنفيذي 
 . البشرية  والطاقاتاملالية، وحتديد آليات التمويل املادي    والدراسةالتخمينية    والكلفواملدة الزمنية،  

 

 . إعداد الهيكل التنظيمي والحوكمة الفعالة ثالثاا 
 وتذليلوحترص على متابعة التنفيذ  تعتين بتطبيق اإلسرتاتيجية حلاجة املاسة إىل إجياد إدارة مركزية عليا ا  للظروف ونظرا  

تفعيل ال بد من إنشاء تشكيل يتوىل  البشرية إلجناح إمتام العمل هبا، والكوادرلتوفري املوارد املالية  والعقبات الصعوبات
 .مبا تتطلبه أولويات النجاح لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية  وحتديثها  والواجباتاملسؤوليات    وإقرار  وتقسيم 

 

   يهيكل التنفيذالإعداد وتهيئة  .رابعاا 
معنية من  ومؤسسات وفرقالذي يتكون من عدة جلان و صاحب االدارة يف اهلرم التنفيذي  هوالوطين  تشكيلال يعد 

وتأهيل الكوادر املعنية لتطبيق   وتدريبالعمليات الضرورية مبا خيص خطة التنفيذ  وتتوىلالقطاعات احلكومية واخلاصة، 
 .متخصصة  وإرشاداتمعايري   وحتتاخلطوات املطلوبة  
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 إعداد وتحديث السياسات والتعليمات .خامساا 
البيانات بالتعاون مع الفريق الوطين  ومشاركةأمن املعلومات  ومعايريتكلف اللجنة املشكلة اإلعداد وثيقة سياسات   

همة إعداد جمموعة من األطر واملمارسات اخلاصة بسالمة مب، او من ينوب عنهما مستقبال  السيربانيةالستجابة لألحداث  
 عتمد آليةتاالرشادات اإلدارية املطلوبة. حيث    ووضع من مالحق لتوضيح سقف املعايري الفنية    بتطلي  ومااألمن السيرباين  

.باالستناد على Cobit 5و، ISO NISTومنها  داد املعايري على املتطلبات العاملية اليت ختتص باألمن السيرباينإع
أفضل املمارسات يف   للوصول إىل  ويتم حتديثه بشكل دوري  واالرشاداتيتم إعداد التقرير الوطين للمعايري    ،املعايري العاملية

التقنية لتفادي املستجدات التكنولوجية يف تطبيق هذه   والضرورياتاألمن السيرباين من خالل استخالص التجارب الدولية  
 .تطبيقها يف القطاعات املختلفة  وحسبالعراق يف استحداث األنظمة االلكرتونية    ووضع بشكل يتناسب    وعكسهااملعايري  
 واالستعدادالترويج .سادساا 

تنفيذ برنامج يتم  حسب ختصصه،    العالقة كل  و ذات املصلحة    من خالل هذه املرحلة يكون التعاون مع أصحاب اجلهات  
 وغريها من وتعليمات  وإرشاداتمن سياسات   وملحقاهتاألمن السيرباين  لوالنشر اإلسرتاتيجية    والطباعةالرتويج اإلعالمي  
الوطنني يف القطاع  والشركاءللمختصني  ومؤمتراتاىل املواد الدعائية، عقد ورش عمل باإلضافة  ويتضمناملالحة الداعمة 

 .احلكومي واخلاص ملناقشة اإلسرتاتيجية وتبادل اخلربات

 
 اإلستراتيجي  النهج : ةالثاني المرحلة -ج
 :  يتضمن ما يليو 

 الطارئة  االستجابة .اوالا 
األخرى ذات العالقة  واجلهاتخطة املعاجلة الفورية، حيث يتوىل الفريق الوطين لالستجابة لألحداث السيربانية  تتضمن  

ومعاجلة أوجه  البىن التحتية احلرجةكل حسب ختصصه، تنفيذ التدابري واإلجراءات لسد الفجوة األمنية السيربانية يف 
 .الضعف األساسية فيها

 البرامج اإلستراتيجية  .ثانياا 
 إىل ما يلي: وتنقسمتتألف من عدة حماور  

من  الذي يهتم بوجود مؤسسات تشريعية ومعطيات قانونية ختتص بالتعامل مع األمن السيرباين  المحور التشريعي: •
السيرباين   لألمن القانوينقوانني سيربانية جديدة لغرض تعزيز الوضع وتشريع   اخلاصة به  سني القوانني احلاليةحت خالل

  .رض العقوبات الرادعة على عدم االمتثال أو خرق القانون فو   العراقي
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 تويات الداخليةاملمارسات على املسو تنسيق لل ا  كافي  ا  إن اهلدف األساسي من هذا احملور هو أن يكون هناك تشريع

 الفوريةلغرض اإلسراع يف االستجابة  والسيربانيةاجلرائم اإللكرتونية  جتاهوتبسيط اإلجراءات القانونية  والدولية واإلقليمية
بالتعاون مع املختصني يف اجلهات القانونية  الوطين التشكيللدرء املخاطر. من أهم هذه القوانني اليت يتوىل متابعتها 

قانون اجلرائم املعلوماتية ومدى فعالية قانون التوقيع  تطبيقمتابعة  والقانون يات احلقوق واألكادميية يف كل والتشريعية
اليت تتضمن   الربامجمن    وغريهامحاية اخلصوصية    وقانون  واملعلوماتيةاالتصاالت    وقانونااللكرتوين واملعامالت االلكرتونية  

 :  بشكل عام
غرض معاجلة الطبيعة لوجدت(    مراجعة وحتديث القوانني الرقمية العراقية احلالية )ان   برنامج تحديث التشريعات: ❖

 .يقالعرا  الديناميكية للتهديدات اليت تواجه األمن السيرباين
محاية و ي العراقي  م الوضع القانوين الرق  قوانني رقمية جديدة لغرض تعزيز  تشريع  برنامج اصدار القوانين الرقمية: ❖

 .التهديدات ضد البنية التحتية احلرجةوردع  
وتنسجم مع القوانني   تتكاملالتأكد من أن مجيع التشريعات احمللية املعمول هبا  برنامج التشريعات الدولية: ❖

 .واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
 

السيربانية )مبا يف ذلك استخدام فرق  ي للدفاع ضد التهديداتسالتكنولوجيا العنصر األسا تعد  :الفنيالمحور  •
والقدرات اليت مت اعتمادها ملعاجلة الرسائل  واأللياتالطوارئ أو االستجابة للحوادث، أطر تنفيذ املعايري العاملية، التقنية 

 احلد األدىن حيث يتابع هذا احملور من التنقية، بناء وتثبيت معايري  ،االقتحامية ومحاية األطفال عرب اإلنرتنت وما إىل ذلك(
يتوجب لتنفيذ هذه اجلهود من خالل توحيد اجلهود  ومالألمن، خطط االعتماد املقبولة لتطبيقات وأنظمة الربجميات، 

 الوطنية ملراقبة احلوادث والتحذير منها واالستجابة هلا. 
املالحق الفنية مبا يتوافق    وحتديث  البيانات  ومشاركةة وتطبيق وثيقة سياسة أمن املعلومات  قمتابعة املصاديتضمن هذا احملور  

 وتطوير املؤسسات التكنولوجية اإلسرتاتيجية ومنها:  وانشاءكما يتضمن بناء    ،اية األمن السيرباينولضرورة مح
اإلسرتاتيجية الوطنية  عد بالتوافق مع متطلبات مسودةيوهو برنامج  برنامج حماية البنى التحتية الحرجة: ❖

أثار  وتقليلألمن البىن التحتية احلرجة، حيث يغطي اجلانب التقين واملتطلبات الرقمية لرفد عملية احلماية 
  .املخاطر

اليت تضمن تأمني ومحاية االستباقية  واملمارساتبالعمليات  يعىن برنامج األمن والدفاع السيبراني: ❖
 .أي نوع من أنواع اهلجمات السيربانية املؤسسات ضد 
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االلكرتونية اليت تتوىل واألجهزة نشاء مركز مبواصفات عاملية الستيعاب املنظومات ا مركز البيانات الوطني: ❖

 .خدمات احلكومة االلكرتونية    إطالق
 . األمنية واملؤسسة القضائية  : ملتابعة وحتليل الدليل االلكرتوين بالتعاون بني األجهزةيمالرقمراكز الفضاء والدليل   ❖
دوات وطنية ملواجهة التهديدات أ ري حتت إدارة وطنية إلجياد فتشالوارزميات خلصناعة  الوطني: ةمركز الشفر  ❖

 .والبياناتية ومحاية املعلومات التقن
  .السيربانية ألحداثاواستجابة  وحتليلرصد ل :socمركز المراقبة والتحليل السيبراني  ❖
 .تعاون بني مراكز املعلومات اجلغرافية يف األجهزة األمنية املختصة آليةجياد إل  :مركز المعلومات الجغرافي ❖

 
 واألمنخيتص بآليات التنفيذ السليم ألي مبادرة وطنية من شأهنا التأثري على سالمة أمن املعلومات والبيانات    المحور التنظيمي: •

حتددها الدولة، إىل جانب اخلطة الشاملة يف   اليتيتم متابعة الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية  ، ومن خالله السيرباين بشكل عام 
كما يتم قياس مدى تفاعل القطاعات األخرى فيما بينها ومدى فعالية التنسيق بني املؤسسات التنظيمية املعنية يف تطوير   ،  التنفيذ

 األمن السيرباين.
الوطين تقييم أداء اهلياكل التنظيمية على أساس وجود املؤسسات واالسرتاتيجيات اليت تنطوي على تطوير األمن   التشكيل يتوىل

 .والدويلاملستوى الوطين  السيرباين على
املؤسسات  رؤية ملخاطر العمل يف الذي يوفر أمن الحوكمة والحكومة اإللكترونيةبرنامج هو  حملورمن أهم الربامج عرب هذا ا

العام   السيرباين وحتسني الوضع األمين  االمتثالتساعد يف عمليات مراقبة  واليتاحلكومية استنادا إىل التهديدات اإللكرتونية، 
املفاهيم األساسية   وتطويرالشفافية والنزاهة املتعلقة باألمن السيرباين عرب استخدام  ملمارسةكما يعد النواة األساسية   ،للمؤسسات

   .ومعاجلتها بشكل أفضلالتهديدات اإللكرتونية وإدارهتا  بشكل مستمر لتقييم والفنيةاملتطلبات اإلدارية  وحتديث
 

يعد حمور بناء القدرات )مبا يف ذلك محالت التوعية العامة، وإطار الدراسة األكادميية واعتماد املتخصصني    :محور بناء القدرات •
ذلك( جزءا   يف األمن السيرباين، ودورات التدريب املهين يف جمال األمن السيرباين، الربامج التعليمية أو املناهج األكادميية، وما إىل

ثار االجتماعية واالقتصادية  حيث يتم متابعة العديد من اآل ،الثالث األوىل )القانونية والتقنية والتنظيمية( الركائزال يتجزأ من 
 وتطويروإعداد  ، والسياسية عن طريق القدرات البشرية وما هلا من تأثري سريع لرفع مستوى الوعي واملعرفة والدراية عرب القطاعات

، وهي  والتوعيةمن اهم هذه الربامج ما هو متعلق باالستجابة الفورية، بناء القدرات، ، و املهنيني املؤهلني يف املؤسسات احلكومية
 : اآليت 

العديد من الربامج   ألنطالقمركز البحث والتطوير اللبنة األساسية    يعد   برنامج البحث العملي والتطوير الذاتي: ❖
 إلسرتاتيجية ا  األساسي يف التوجهات  والتقوميوهذا يتطلب توفري قدرات خمتصة لتوفري التقييم    ،خمرجاهتا وحتليل
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عرب  العلمي والبحثالتنسيق مع وزارة التعليم العايل  الوطين التشكيل يتوىليف األمن السيرباين الوطين، حيث 
يف تعزيز اليات  املختصة واملعاهد راكز الدراسات ، موالتطويراجلامعات، املؤسسات األكادميية، مراكز البحث 

 .العلمية  واالستشارات  والتطوير  البحث

ويكون هذا الربنامج جزء داعم للفريق   :CCERTبرنامج إعداد فرق االستجابة المحلية في المؤسسات   ❖
السيربانية داخل املؤسسات املختلفة لغرض التواصل الفعال جتاه األحداث السيربانية   لألحداثالوطين لالستجابة  

 (CISOمؤسسة مدير أمن معلومات )  ويكون لكل  و تطبيق سياسة و معايري أمن املعلومات و مشاركة البيانات
 ( الرئيسي. CERTخيتص بأمنها ويقوم بالتنسيق مع فريق ال)

الربنامج يف إعداد  يساهم هذا ني للهواة والمحترفين في األمن السيبراني:هالم والتطويربرنامج التدريب  ❖
واهلجوم مبا خيص األمن  والتحليلالقادرين على استخدام األدوات احملرتفة ذات الضرورة يف عمليات التصدي 

   .السيربانية  لألحداثالفريق الوطين لالستجابة    رعاية وحتت  ،ليكونوا داعمني  السيرباين
التنفيذية يف أجهزة امن  تتوىل اجلهات الجرائم السيبرانية معالجةو برنامج تدريب الجهات التنفيذية لمتابعة  ❖

التحقيق  أدواتومعرفة استخدام األمن السيرباين  الدولة واجلهات املختصة تطوير كوادرها مبا خيتص بعمليات
                                                                     .معها  والتعامل   األستجابة لألحداثكيفية  اجلنائي الرقمي و 

سياسة ومعايري أمن املعلومات   يات تطبيقآلوهو جزء من    برنامج التوعية الوظيفي للممتلكات الرقمية العامة ❖
 واملمارساتكوادر موظفي القطاع احلكومي واخلاص جتاه أمهية املمتلكات الرقمية   وتدريب ،البيانات  ومشاركة

 .عليها  واحلفاظالسليمة للتعامل معها  
: من الضروري استهداف فئات عمرية خمتلفة من اجملتمع برنامج التوعية االجتماعي حول األمن السيبراني ❖

التعامل السليم جتاه البوابات الرقمية للحكومة  ياتوآللغرض التوعية جتاه املمتلكات الشخصية االلكرتونية 
 .واالنتحال  واالبتزازاملختصة يف قضايا االحتيال    مع اجلهات  والتعاملااللكرتونية  

 

، واجلمعياتضم االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف، ومشاركة املنظمات الدولية كاملنتديات  ي  :محور التعاون الدولي •
 وأفضل املمارسات.   الوكاالت،والشراكات بني    واخلاص،والشراكات بني القطاعني العام  

قد يساعد على ردع  وماال خيفى عن الذكر ما ميكن أن يتيح التعاون الدويل يف تطوير قدرات أقوى لألمن السيرباين 
، وحيوي والعدالةالقانون    وفرضمتكررة ومستمرة على شبكات اإلنرتنت عن طريق التمكني من إجراء التحقيق   هتديدات

 -هذا احملور على عدة برامج هي اآليت:
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الدولية واإلقليمية ذات  هيئات األمن السيرباين معظمتشجيع املشاركة الفعالة مع  :برنامج المشاركة الفعالة ❖

 والوكاالت املتعددة اجلنسيات.   والفرقالصلة،  
واملنتديات الدولية املتعلقة باألمن  تعزيز املشاركة الفعالة يف مجيع الفعاليات واملؤمترات رنامج النشاطات الدولية:ب ❖

تعزيز املوقع االسرتاتيجي للعراق ضمن التقييم العاملي يف جمال األمن السيرباين من خالل استضافة السيرباين. كذلك  
 .مؤمترات دولية دورية يف جمال األمن السيرباين

العمل على تكوين شراكة واتفاقيات بني الفريق الوطين لالستجابة لألحداث السيربانية    :برنامج الشراكات الدولية ❖
  .الفريق وتوسعة أفقه  االستجابة االلكرتونية الدولية األخرى ألجل تطويروفرق  

 والربجمياتالتكنولوجيا لألجهزة  تفعيل شراكات إسرتاتيجية مع مصنعي برنامج التعاون مع مصنعي التكنولوجيا: ❖
 .واخلدمات يف العامل

 

 : التقييم واصدار التوصيات المرحلة الثالثة  -د
 التقييم والمتابعة عبر المؤشر الوطني . اوالا 

 Global Cybersecurity index (GCI )للمؤشر العاملي )) املوازي إعداد املؤشر الوطين  
 ؤشر األمن السيرباين الوطين مب عرفوالذي ي ،(ITUاملقدم من قبل االحتاد الدويل لالتصاالت )  

((National Cybersecurity Index (NCI  إلجياد آليات فحص )مؤشرات السالمة الرقمية يف خمتلف  وقراءة
املتخذة جتاه التوصيات   واإلجراءاتدولية تعىن بقياس نسب الوعي    منهاالقطاعات، حيث حيتوي التقرير على مؤشرات خمتلفة  

الدويل. ومنها  والتعاونالقدرات، الدولية مبا خيص األمن السيرباين على خمتلف ختصصاهتا القانونية، التقنية، التنظيمية، بناء 
 والتهديدات اليت تقسم إىل املؤشرات الداخلية وما يرتبط هبا من وعي وظيفي جتاه امللكية الرقمية العامة  ، و أيضا مؤشرات وطنية

ل اجملتمع االجتماعية اليت تستهدف قياس تأثري خمرجات اجلهود احلكومية جتاه زيادة الوعي للفرد داخ  واملؤشراتذات العالقة،  
مبا يتعلق باملعلومات الشخصية الرقمية واخلدمات اليت تقدمها احلكومة االلكرتونية وما يليه من تأثري على مستويات األجرام 

  .الرقمي ومنها االبتزاز اإللكرتوين، واالخرتاقات التقنية، واالحتماالت املالية وغريها

 إعداد تقرير التنفيذ   .ثانياا 
هي   ومامت حتقيقه،    حول ماخالصة    وإعداد  ،القياس للمؤشرات الوطنية  خمرجاتخيتص مبتابعة وتنفيذ    يتم إعداد تقرير دوري

 .املستقبلية للمحافظة على سري اخلطة  واملتطلباتأفضل املمارسات يف التطبيق،  
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   تطبيق سياسات التغيير والتطوير ثالثاا.

على    واحملافظة  والتطويريتم إعداد سياسة التغيري    حيث  السياسات والتعليمات،  وحتديثاملرحلة الرابعة، إعداد    إطارمن ضمن  
وإعداد خالصة   الدوريمراجعة نتائج التقييم  الوطين التشكيليتطلب من  والذيسري العمل يف هذه املرحلة ما قبل األخرية، 

 .متطلبات للتغيري يف خطة التنفيذ للمحافظة على حتقيق أهداف اإلسرتاتيجية

  . اإلستراتيجية المستقبليةرابعاا 

املستحدثة يف إعداد تقرير االغالق لإلسرتاتيجية الذي   والتحديات  والعربعن طريق استخالص الدروس    الوطين  التشكيلتوىل  ي
 .املمارسات اليت حقق جناحات يف الواقع األمين السيرباين  وأفضليتضمن عدد من التوصيات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


