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ميارس الفضاء السيرباين أتثريه يف خمتلف جماالت احلياة ومنها اجملال االمين، إذ يساهم الفضاء 
السيرباين ومن خالل ادواته املختلفة يف اعادة رسم البعد االمين احمللي والعاملي ويعمل على اعادة 
تشكيل الوعي واالدراك السياسي واالمين لالفراد واجملتمعات والدول بصورة مغايرة عما كانت عليه 
حيث جند تصورات وبىن جديدة يتم أتسيسها يف اجملال السياسي واالمين، فاالمن مل يعد يفهم 
السيرباين  الفضاء  اليت يشكلها  والالحمدودية  لالواقعية  اصبحت  وامنا  احملدود  الواقعي –  العامل  يف 
والردع  السيربانية  واحلرب  السيرباين  االمن  عن  احلديث  واصبح  االمين،  اجملال  يف  املؤثر  حضورها 
واالرهاب  السيربانية  واالسلحة  السيربانية  واجليوش  السيرباين  والدفاع  السيرباين  واهلجوم  السيرباين 
األبرز يف  السيربانية ..اخل هو احلديث  السيربانية وامليليشيات  السيربانية واملرتزقة  السيرباين واجلرمية 

الشأن األمين.
السيرباين وكيفية  الفضاء  بدراسة  وامنية هتتم  الدول حنو أتسيس مؤسسات حبثية  واجتهت 
توظيفه ابلشكل الذي يساهم يف حتقيق مصاحلها السياسية واالمنية واالقتصادية ...اخل، ليكون 
التحدي املستقبلي الذي يفرضه الفضاء السيرباين متمثال يف قدرة الدول على التكيف مع التغيري 
السريع والتحدايت اليت يفرضها الفضاء السيرباين يف اجملاالت العامة عموماً  واجملال االمين خصوصاً، 

اىل جانب امتالك القدرات والبىن املادية والبشرية اليت متكنها من ان تكون مؤثرة وفاعلة فيه.
وهذا التاثري الذي حيمله الفضاء السيرباين يف اجملال االمين ال يقتصر على الواقع الداخلي 
للدول وامنا ميتد اىل احمليط الدويل الواسع ليؤثر يف اعادة رسم شكل ومضمون االمن الدويل وحيدد 
اطر جديدة لطبيعة العالقات الدولية واالمن الدويل، وليكون مؤشر االمن السيرباين واحد من اهم 

آليات قياس مستوايت االمن السيرباين لكل دولة من دول العامل.

االمن السيبراني في العراق:
قراءة في مؤشر االمن السيبراني العالمي 2020

د.باسم علي خريسان *

*  ابحث.
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اواًل: مؤشر االمن السيرباين
 عمل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( على انشاء مؤشر لالمن السيرباين على املستوى 
العاملي، حيث مت إطالق مؤشر األمن السيرباين العاملي )GCI( ألول مرة يف العام 2015 لقياس 
مدى التزام 193 دولة عضواً يف االحتاد الدويل لالتصاالت ابالضافة اىل دولة فلسطي مبرتكزات 
االمن السيرباين، فضاًل عن مساعدة الدول من خالل زايدة الوعي حبالة األمن السيرباين يف مجيع 
أحناء العامل من خالل حتديد خماطر األمن السيرباين واألولوايت واملوارد، وقد تكيفت ))GCI أيضاً 
لتقدمي املزيد من تدابري األمن السيرباين، كذلك يهدف املؤشر إىل فهم التزامات البلدان جتاه األمن 
املمارسات اجليدة، وتقدمي رؤى مفيدة  الثغرات و تشجيع دمج  السيرباين بشكل أفضل وحتديد 
الوعي بي خمتلف أصحاب  اخلاصة بم، ورفع مستوى  السيرباين  األمن  مواقف  لتحسي  للدول 

املصلحة بشأن احتياجات التنسيق على املستوى الوطين)1(.
  طريقة - اإلصدار الرابع ملؤشر االمن السيرباين العاملي الصادر يف 29-6-2021 (: 
لكل من الركائز - )1( القانونية، )2( التقنية )3( التنظيمية )4( تنمية القدرات )5( التعاون - مت 
تقييم التزام الدولة من خالل سؤال- املسح القائم على اإلنرتنت، والذي مسح كذلك جبمع األدلة 
الداعمة، وابلتشاور مع جمموعة من اخلرباء، مت ترجيح هذه األسئلة من أجل الوصول إىل جمموع 

نقاط مؤشر)2(.
اثنياً: ترتيب الدول يف املؤشر

 خيتلف ترتيب الدول يف مؤشر االمن السيرباين العاملي وفقا ملدى حتقيقها للركائز املطلوبة 
لبناء امن سيرباين، حيث ُتظهر نتائج املؤشر حتسناً عاماً وتعزيراً جلميع الركائز اخلمس جلدول أعمال 

األمن السيرباين، لكن الفجوات اإلقليمية يف القدرات السيربانية ال تزال قائمة. 
ويستند اإلصدار األخري من مؤشر األمن السيرباين العاملي إىل البياانت املبلغ عنها مبستوى 
قياسي ملشاركة الدول األعضاء، من 105 رد يف نسخة 2014-2013، إىل 150 استبياانً 

 1- Global Cybersecurity Index 2020, International Telecommunication Union
Development Sector, ITUPublications,2021,P6.
2 - https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-
index.aspx,29-6-2021 مت االطالع يف
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مت إرجاعها يف عام 2020)3(، وعند معاينة املؤشر سوف جند أبن دولة مثل السعودية استطاعت 
االمريكية وحتصل على درجة  املتحدة  الوالايت  بعد  اثنية  لتكون  املؤشر  تقدم كبري يف  ان حتقق 
)99,54(، ودولة االمارات اخلامسة بدرجة )98,06( وسلطنة عمان 21  بدرجة )96,04( 

ومصر 23 بدرجة )95,48(.

سنة املؤشرعدد الدول 
نقاط االتصال 

من البلدان

متوسط النمو النتيجة االستبياانت املقدمة
إلمجالية منذ عام 

2018

194  2020 1691509.5

Global Cybersecurity Index 2020, Op, Cit, p6.

اوزبكستانايرلندااندونيسيااسم الدولة

94.8885.8671.11اسرتاليانتيجة
97.47244670رتبة

األردننيجريايفييت انم12الوالايت املتحدة
94.5984.7670.96لوكسمبورغ100

197.41254771
أوغندانيوزيالنداالسويد13اململكة املتحدة

94.5584.0469.98أملانيا99.54
297.41264872

زامبيامالطادولة قطر13اململكة العربية السعودية

3 - Global Cybersecurity Index 2020, Op.Cit,P8.
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94.583.6568.88الربتغال99.54
297.32274973

تشيلياملغرباليوانن14إستونيا
93.9882.4168.83التفيا99.48

397.28285074
كوت ديفواركينياالنمسا15مجهورية كوراي

93.8981.767.82هولندا98.52
497.05295175

كوستا ريكااملكسيكبولندا16سنغافورة
93.8681.6867.45النرويج98.52

496.89305276
بلغارايبنغالديشكازاخستان17إسبانيا

93.1581.2767.38موريشيوس98.52
496.89315377

أوكرانيايران الدمنارك17االحتاد الروسي
92.681.0765.93الربازيل98.06

596.6325478
ابكستانجورجياالصي18اإلمارات العربية املتحدة

92.5381.0664.88بلجيكا98.06
596.25335579

ألبانيابنيكرواتيا19ماليزاي
92.5380.0664.32إيطاليا98.06
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596.13335680
كولومبياروانداسلوفاكيا20ليتوانيا

92.3679.9563.72سلطنة عمان97.93
696.04345781

كوابأيسلنداهنغاراي21الياابن
91.2879.8158.76فنلندا97.82

795.78355882
سرييالنكاجنوب أفريقياإسرائيل22كندا

90.9378.4658.65مصر97.67
895.48365983

ابراغوايالبحرينتنزانيا23فرنسا
97.690.5877.8657.09

9376084
برواني دار فيلبيينمقدونيا الشماليةاهلند

السالم
97.589.927756.07
10386185

بريورومانياصربيا
89.876.2955.67

86
اجلبل األسود
53.23

87
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بوتسواان
53.06

88
بيالروسيا
50.57

89
أرمينيا **
50.47

90
األرجنتي
50.12

91

اثلثاً: مكانة العراق يف املؤشر.
يعد العراق من الدول العديد اليت تواجه حتدي الفضاء السيرباين يف خمتلف جماالته ومنها 
عدم  من  يعاين  يزال  ال  فهو  األكرب،  املشكلة  تعقد  يعيشها  اليت  الضعف  فحالة  االمين،  اجملال 
الفضاء  يفرضها  اليت  التحدايت  تلك  مع  للتكيف  املطلوبة  القدرات  ميتلك  العام، وال  االستقرار 
السيرباين، ومع االنتقال السريع للمجتمعات من الفضاء احلقيقي إىل الفضاء االفرتاضي وجد العراق 
نفسه يدخل اىل هذا الفضاء الواسع وسريع احلركة، دون أن مير مبرحلة انتقالية، فالبىن املادية والبشرية 
يف العراق ال تزال غري قادرة على التفاعل االجيايب مع تلك التحدايت العديدة للفضاء السيرباين، 
وعند البحث يف االمكانيات العراقية يف جمال االمين السيرباين سوف جند أبن العراق ال يزال حيتاج 
الكثري من اجلهد املعريف واالداري والقانوين والتقين لكي يكون قادر على التاثري يف اجملال االمين 

السيرباين من جهة ومن جهة اخرى قادر على محاية أمنه من التهديدات السيربانية.
ويعتمد مؤشر االمن السيرباين العاملي مخسة ركائز لالمن عن طريق حتليل 80 مؤشر فرعي 
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لقياس مستوى االمن السيرباين لكل دولة، وهذه الركائز هي:
1. القانونية: التدابري القائمة على وجود املؤسسات واألطر القانونية اليت تتعامل مع األمن 

السيرباين واجلرمية اإللكرتونية.
2-التقنية: التدابري القائمة على وجود املؤسسات الفنية والتعامل مع األمن السيرباين.

3-التنظيمية: التدابري القائمة على وجود مؤسسات واسرتاتيجيات تنسيق السياسات لتطوير 
األمن السيرباين على املستوى الوطين.

التدريب  القائمة على وجود البحث والتطوير والتعليم وبرامج  التدابري  4- بناء القدرات: 
واملهنيي املعتمدين ووكاالت القطاع العام اليت تعزز بناء القدرات.

5- التعاون: التدابري القائمة على وجود شراكات وأطر تعاونية وشبكات تبادل املعلومات.
   جند أبن العراق وعلى الرغم من التحسن الذي حدث يف موقعه يف مؤشر عام 2018 
حيث شغل )107( عاملياً و)13( عربيا، فانه تراجع )22( نقطة يف مؤشر العام 2020 ليكون 
تقاعس  فضاًل عن   ،) بدرجة )71,20  عربياً  و)17(  دولة   )184( اصل  من  عاملياً   )129(

املؤسسات املعنية ابلرد على اجاجات االسئلة اليت وجهت هلا من فريق مؤشر االمن السيرباين.

االجراءات النتيجة الكلية
القانونية

االجراءات

التقنية
االجراءات 
التنظيمية

 بناء 
القدرات

اجراءات 
التعاون

20,71  0,00  6,567,752,144,6

Global Cybersecurity Index 2020, International Telecom-
munication Union

Development Sector, ITUPublications,2021,P74.
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وعند البحث عن اسباب هذا الرتاجع سوف جند أبن اجلهود احلكومية اليت اختذها العراق 
يف جمال االمن السيرباين مل تستمر وشهدت تراجع واليت مشلت االيت:

مبجال 1.  خمتص  مشرتك  وطين  فريق  وهو  السربانية،  لألحداث  اإلستجابة  فريق  دور  تراجع   
األمن السرباين واالستجابة للحوادث السربانية ومحاية البنية التحتية لالنرتنت ونشر الوعي يف 
جمال محاية اخلصوصية واحلماية الذاتية لالفراد واملؤسسات على االنرتنت يعمل حتت إشراف 
مستشارية األمن القومي العراقي، وحيمل الفريق على عاتقه مسؤولية أتمي و محاية الشبكات 
ويقوم  العراقي  السرباين  الفضاء  جمال  يف  تعمل  اليت  الرمسية  واملواقع  الوطنية  البياانت  ومراكز 
بتنسيق اجلهود الوطنية ودعم املؤسسات يف القطاعي العام واخلاص يف محاية نفسها وخدماهتا 

يف الفضاء السيرباين.
ال يزال قانون جرائم املعلوماتية مل يصوت عليه ابلرغم من القراءة االوىل له، وتبدل نسخه لعدة . 2

مرات، بطريقة تثري خماوفا على احلرايت العامة.
 عدد املؤمترات وورش العمل والندوات عن االمن السيرباين ال تزال حمدودة جداً ابملقارنة مع 3. 

دول اجلوار مثل السعودية.
اليت 4.  ايران  ومنها  اجلوار  مع دول  قليلة ابملقارنة  السيرباين  لالمن  املخصصة  االموال  تزال   ال 

خصصت مليار دوالر سنوايً هلذا القطاع.
ال توجد بنية حتتية مادية وبشرية متكاملة يف جمال االمن السيرباين وال توجد هيئة وطنية مسؤولة . 5

عن االمن السيرباين يف العراق.
ال جند للعراق دور يف املنتدايت الدولية املعنية ابالمن السيرباين.. 6

   لذلك العراق حباجة للتكيف مع حتدايت الفضاء السيرباين يف خمتلف اجملاالت ومنها اجملال 
االمين، وذلك من خالل العمل على اجراء االيت:

أتسيس البنية املادية والبشرية املطلوبة للتعامل مع الفضاء السيرباين .. 1
أتسيس هيئة وطنية لالمن السيرباين وميكن اعادة تفعيل فريق االستجابة لالحداث السربانية . 2
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وحتويله إىل هيئة أمنية تنسيقية اشرافية متكاملة، وال ميكن ربط هذا الفريق املهم جبهاز أمين 
حبت مثل جهاز املخابرات أو غريه من األجهزة األمنية األخرى ذات الطبيعة التنفيذية املباشرة.

 أتسيس كليات واقسام علمية يف اجلامعات العراقية املدنية والعسكرية ختتص ابالمن السيرباين 3. 
متنح درجات علمية يف ختصص االمن السيرباين.

 بناء مؤسسات امنية سيربانية مثل )الشرطة السيربانية، واملخابرات واالستخبارات السيربانية، 4. 
واجليش السيرباين، اخل( من اجل مواجهات التهديدات السيربانية الداخلية واخلارجية.

بناء وعي اعالمي وثقايف حول خطورة التهديدات السيربانية .. 5
بناء منظومة قانونية وقضائية تتعلق ابجلرائم السيربانية.. 6
املشاركة يف اجلهود الدولية املتعلقة ابالمن السيرباين، مثل االتفاقيات الدولية واملؤمترات اليت تعقد . 7

حول خطر التهديدات السيرباين وكيفية التعامل معها دولياً.
 االهتمام احلكومي ابملؤشرات الدولية واالجابة الدقيقة بشفافية على االستبياانت املعنية، وفق 8. 

املعطيات األمنية املمكنة.


