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مقدمة

نشر مكتب مستشار األمن القومي إسرتاتيجية األمن السيرباين العراقي )ICS(، يف عام 
العراقية؛ من أجل حتليل  الدولة  تبذله  أول جهد كبري وعام  مبنزلة  اخلطوة  2017، وكانت هذه 
مكامن اخللل يف السياسة اإللكرتونية الوطنية؛ ولرسم خارطة طريق لتأسيس بنية حتتية إلكرتونية 
فوقية للبالد لوضع العراق على قدم املساواة مع نظرائه الدوليي وحلفائه1. شخصت اإلسرتاتيجية 
السيربانية العراقية -يف خطوة هي األوىل من نوعها- الثغرات يف السياسات اإللكرتونية للعراق بدقة 
بوصفها نقط ضعف هيكلية تتعلَّق ابإلمهال البشري، والتدابري غري املدروسة، وهتميش أولوية اجملال 
السيرباين. ومن َثَّ، حتدِّد اإلسرتاتيجية جدول أعمال تنفيذية تستند إىل أهداف تنفيذية مدهتا عام 
أو ثالثة أو مخسة أعوام؛ يشمل أتسيس وكالة إلكرتونية فيدرالية، وصياغة القواني املتعلقة ابلفضاء 

السيرباين إىل »خلق ثقافة األمن السيرباين«، وشهادات جامعية يف األمن السيرباين2. 
يف حي أنَّ خطوة نشر مثل هذه الوثيقة هي خطوٌة جيدر اإلشادة با؛ ألنَّ هذه الوثيقة 
2017 تشوبا  لعام  العراقية  اإلسرتاتيجية  أنَّ  بيد  السيرباين،  للمجال  املتزايدة  لألولوايت  تعرض 
عيوب واضحة، وفشلت عموماً يف حتفيز تطبيق اإلطار الذي يقرتحه. كانت إسرتاتيجية األمن 
تواجه  اليت  العامة  التهديدات  تفصياًل  ح  وتوضِّ األساس،  يف  نظرية  إسرتاتيجية  املنشورة  السيرباين 
التهديدات  طبيعة  على  الرتكيز  من  بداًل  السيرباين،  الفضاء  يف  والعامة  اخلاصة  الفاعلة  اجلهات 
اإللكرتونية اليت يواجهها العراق خصوصًا3. ومن َثَّ، مل حتاول اإلسرتاتيجية توفري ما ميكن عدَّه حتلياًل 
1. National Security Advisor “Iraqi Cybersecurity Strategy 2017” International 
Telecommunications Union. 2017    
2. Ibid 
3. Asmaa Khalid Jarjees Al-Tae,  Hameeda Abdul-Hussain Al-Dhalimi, Adnan 
Kadhum Jabbar Al- Shaibani “Relationship of Cybersecurity and the National 
Security of the Country: Iraq Case Study.” Systematic Reviews in Pharmacy. 
December 2020, p. 474
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لتصنيف البنية التحتية احليوية اليت ميكن أن تكون موضع استهداف متكّرِر.  أو خمططاً ملموساً 
زايدًة على ذلك، فشلت الوثيقة يف حتديد اجلهة أو املؤسسة احلكومية اليت ستكون مسؤولة عن 
ا مل تقدِّم برامج إسرتاتيجية مفصَّلة أو مدد تنفيذ  تنفيذ توصياهتا أو خططها أو أهدافها، كما أنَّ
للسياسات املذكورة. وهلذا، مل تشهد أي من األهداف أو السياسات أو اإلصالحات املقرتحة أي 

تقدُّم حقيقي فيما يتعلَّق بتحقيقها. 

على مستشارية األمن القومي العراقي، وأجهزة املخابرات العراقية واحلكومة العراقية مراعاة 
التوصيات أدانه، مع األخذ بعي االعتبار األسس العامة اليت أرستها إسرتاتيجية األمن السيرباين 
العراقي، ومواطن الضعف فيها، والتهديدات السائدة يف الفضاء السيرباين العراقي، ومبادئ اإلرشاد 

الدويل حول األمن السيرباين: 

العمل مع شركاء دوليي -من القطاعي العام واخلاص- إلطالق قمر صناعي عراقي لالتصاالت . 1
لتأسيس البنية التحتية األساسية الالزمة لنظام أمن املعلومات املتكامل. 

السيرباين، يوفِّر معايري وأنظمة . 2 الفضاء  بيئي تشريعي وقانوين وقضائي حول  لنظام  التخطيط 
وطنية ألمن الفضاء اإللكرتوين يف كل من القطاعي اخلاص والعام، وخيلق بيئة قانونية مؤاتية 

للمؤسسات، وتفعيل بيئة مالئمة ملالحقة اجلرمية السيربانية مع ضمان احلرايت املدنية. 

أتسيس وكالة سيربانية وطنية خُتَصَّص لتنفيذ السياسة السيربانية، وتكون مسؤولة عن التثقيف . 3
والتوعية السيربانية، وأمن املعلومات والدفاع عن الفضاء السيرباين الوطين العراقي.

بوصفها . 4 السيرباين  الفضاء  أبمن  تتعلَّق  اجلنسيات؛  متعدِّدة  واتفاقات  معاهدات  الدخول يف 
آليات أساسية لتدوين القواعد والسلوك أثناء إبرام معاهدات واتفاقات ثنائية تنصُّ على تبادل 

املعلومات، وتنمية القدرات.

حتفيز خربات القطاع اخلاص يف دول العامل الثالث بتوظيفهم يف العراق؛ لسدِّ الفجوة احلالية يف . 	
اخلربة الفنية واملهنيي، وهتيئة قاعدة ميكن عن طريقها رعاية رأس املال البشري العراقي وتطويره 

وتشجيعه على املدى الطويل. 

صيغت هذه التوصيات عن طريق حتليل اهليكل احلايل للسياسة اإللكرتونية العراقية ودراسته، 
ووضع البنية التحتية لالتصاالت الذي نوضحه فيما بعد يف هذا املوجز، فضاًل عن املشاورات حول 
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إدارة الدول املتقدمة والتوجيهات املقدمة من االتصاالت العابرة للحدود الوطنية واهليئات السيربانية.

مالحظات

متكَّن العراق من الدخول بقوة إىل الفضاء السيرباين بعد عام 2003 فجأة، وانتهت العزلة 
التكنولوجية اليت فرضتها العقوابت يف التسعينيات. ابتداًء من عام 2017، ما يقرب من )20( 
اهلاتف  عرب  اإلنرتنت  خدمة  خبطوط  متصلون  السكان-  نصف  -حوايل  عراقي  مواطن  مليون 
احملمول، مع نسبة مماثلة عندهم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت يف منازهلم4. مع ذلك، فإنَّ عدم 
االستقرار السياسي على املدى الطويل، والتقلُّب األمين يف البالد قد أدَّى إىل حتييد أولوية األمن 
الفضاء  إزاء هذا  وبنية حتتية حكومية انضجة  آليات وسياسات  تطوير  اليت من شأنا  السيرباين 
السيرباين املتنامي يف البالد، ومن َثَّ فإنَّ هذا النمو قد كشف -إىل حدٍّ كبري- عن نقط ضعف 

العراق فيما يتعلَّق ابألمن السيرباين واملعلومات.  

تواصل الدولة العراقية وغالبية مؤسساهتا االعتماد على مزوِّدي األقمار الصناعية خارج البالد 
من أجل معاجلة املعلومات. يرقى هذا االعتماد إىل انتهاك خطري ألمن املعلومات العراقي، إذ جيب 
البلد يف اعتماده  الثالث	. وطاملا استمرَّ  العامل  ابلضرورة توجيه املعلومات عن طريق خوادم دول 
على اخلوادم واألقمار الصناعية خارج احلدود اإلقليمية، فإنَّ الدولة غري قادرة على بناء نظام أمين 
متكامل فعاًل. أعلنت احلكومة ووزارة االتصاالت يف أيلول 2021 عن خطط لبناء وإطالق أول 
قمر صناعي لالتصاالت يف العراق. ومع ذلك، ما يزال املشروع يف مرحلة تقدمي العطاءات، إذ 

تواصل احلكومة البحث عن شراكات أجنبية6.

لقد تعاظم استخدام اإلنرتنت والفضاء السيرباين إىل حدٍّ كبري من دون توجيه أو أتثري من 
الدولة، إذ ما يزال العراق يفتقر إىل أي إطار قضائي أو تنظيمي للفضاء السيرباين. ال يوجد يف 
4. Asmaa Khalid Jarjees Al-Tae, Hameeda Abdul-Hussain Al-Dhalimi, Adnan 
Kadhum Jabbar Al- Shaibani “Relationship of Cybersecurity and the National 
Security of the Country: Iraq Case Study.” Systematic Reviews in Pharmacy. 
December 2020, p. 473 
	. Ali Ziad al-Ali “The Hidden Threats to Iraq’s National Security.” Al-Bayan 
Center for Planning and Studies. July 2018
6. Mina Aldroubi “Iraq unveils plan to build and launch satellite” The National 
News. September 2021 
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العراق قانون حلماية البياانت، يف حي تطبَّق تشريعات اخلصوصية القدمية واملتخلفة إىل حدٍّ كبري 
أبثر رجعي على اإلنرتنت. كما يفتقر القضاء العراقي إىل أيِّ تشريع حمدَّد بشأن اجلرائم اإللكرتونية، 
ممَّا يعين أنَّ القانون املدين العراقي القدمي لعام 1	19 وقانون العقوابت لعام 1969 ُيستخدمان 
فيما يتعلَّق ابجلرائم اإللكرتونية7. أفضى غياب البيئة القانونية بشأن الفضاء اإللكرتوين إىل تعقيد 
أنَّه جعل حماكمة  الدولة والشركات، يف حي  الشامل لكلٍّ من مؤسسات  السيرباين  توفري األمن 

الظواهر اجلديدة واملتنامية لإلجرام السيرباين صعبة ابطراد8.

َوْفق بياانت عام 2013 املغلقة اليت قدَّمتها احلكومة إىل »ستَّار ج. عبود« يف عام 
2014، اْرُتِكَبت الغالبية العظمى من اجلرائم اإللكرتونية يف العراق عرب منصات التواصل 

.)Facebook( االجتماعي وخاصة منصة

الشكل 1. »اجلرائم اإللكرتونية يف العراق 2013«

اُِخَذت هذه البياانت من ستَّار ج. عبود »اجلرائم اإللكرتونية يف العراق »اجمللة الدولية للبحوث 
العلمية واهلندسية« آذار 2014

7. Aro Omar “Law Update: Cybercrime Legislation in Iraq.” Al Tamimi & Co. 
September 2017
8. Ibid 
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ال متثِّل هذه البياانت سوى جزٍء يسرٍي من احلوادث احملتملة للجرائم اإللكرتونية، إذ إنَّ كثرياً 
من اجلرائم مشتملة أيضاً على االبتزاز ذي الطبيعة اجلنسية، وبيع املواد غري املشروعة، وكالمها حيمل 
وصمة اجتماعية وتداعيات تقلِّل من رغبة املواطن يف إبالغ السلطات مبثل هذه احلوادث9. شهد 
عام 2019 حماولًة برملانيًة لتقدمي مشروع قانون اجلرائم اإللكرتونية يف خضم أكثر االحتجاجات 
قمعية جداً  اجلهود هي جهوٌد  أنَّ هذه  اإلنسان  منظمات حقوق  البالد. عدَّت  يف اتريخ  عنفاً 
وبدوافع سياسية بداًل من حماولة إدخال إصالح تشريعي حقيقي فيما يتعلق ابجملال السيرباين10. 
قد يكون لتسييس القواني املتعلقة ابألمن السيرباين تداعيات بعيدة األمد؛ ترتتَّب على ثقة كلٍّ من 
اجلهات الفاعلة الداخلية واخلارجية ابلنوااي احلسنة للحكومة العراقية فيما يتعلَّق ابألمن السيرباين. 
أعرب ما يصل إىل %70 من الذين استطلعت آراؤهم األمم املتحدة عن موافقتهم القوية على 
تُعدُّ  العراق11.  يف  اإللكرتونية  واجلرائم  املستهلك،  ومحاية  ابخلصوصية،  املتعلقة  القواني  تشديد 
مشاركة اجلمهور وأتييده ملثل هذه التشريعات ضرورية إذا كان اهلدف من الوصول إىل »ثقافة األمن 

السيرباين« هو أن تتحقَّق يف البالد. 

لقد تفشَّت هشاشة األمن السيرباين يف العراق بسبب نقط الضعف اهليكلية املذكورة أعاله 
إىل الدولة ومؤسساهتا. أفاد املركز الرقمي يف العراق أنَّ الغالبية العظمى من مواقع الوزارات احلكومية 
ال تستويف املعايري األمنية األساسية لالحتاد الدويل لالتصاالت، ومن َثَّ يسهل اخرتاقها12. ارتفعت 
التحتية للمعلومات  البنية  إمكانية االخرتاق يف عام 2011 حينما ُشنَّت هجمات عديدة ضد 
والبياانت للمؤسسات احلكومية الرئيسة -وأبرزها الربملان العراقي-. كانت الدولة ملزمة بدفع مبلغ 
الفدية غري املعلن ملقرصين األنرتنيت لكيال ينشروا بياانت الدولة. مل تتمكن أجهزة الدولة األمنية 
يف ذلك الوقت من حتديد مرتكب اهلجوم بسبب ضعف اخلربة الفنية؛ ولكن من املرجَّح أن يكون 

9. Sattar J. Aboud “Cyber Crime in Iraq.” International Journal of Scientific & 
Engineering Research. March 2014
10. Kristen Sibbald “Iraq Parliament Suspends Draconian Cybercrimes Bill” Hu-
man Rights Watch. May 2021 
11. “Iraq sets sights on e-commerce opportunities” Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement. July 2019
12. Asmaa Khalid Jarjees Al-Tae,  Hameeda Abdul-Hussain Al-Dhalimi, Adnan 
Kadhum Jabbar Al- Shaibani “Relationship of Cybersecurity and the National 
Security of the Country: Iraq Case Study.” Systematic Reviews in Pharmacy. 
December 2020, p 473
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استخدام احلرب  على  قادراً  اآلونة األخرية  اجلنسية13. كان »داعش« يف  مرتكب اجلرمية أجنيب 
اإللكرتونية ضد الدولة العراقية ومؤسساهتا14. هذه احلملة اليت شنَّها مثل هذا التنظيم املهدِّد لوجود 
للدولة، كان هلا ِبال شك أتثري مباشر على حتريض املؤسسة األمنية يف الدولة لتأخذ األمن السيرباين 

بعي االعتبار، ممَّا نتج عنه إسرتاتيجية األمن السيرباين العراقي يف عام 2017. 

الكفاءات  بعض  بضمهم  بطيئة  الصلة إبحراز خطوات  ذات  والوزارات  األمن  بدأ جهاز 
السيربانية بصورة أو أبخرى. مع ذلك، فإنَّ هذه اجلهود ليست مركزية أو تنسيقية تتوىلَّ مسؤوليتها 
من  يف كثرٍي  مدجمة  وأقسام  متعددة  فرق  هو  الناتج  التشكيل  فإنَّ  َثَّ  ومن  صة،  متخصِّ مؤسسة 
التنسيق والتعاون املهين هلذه اجلهود املوجودة  الوكاالت احلكومية املدنية والعسكرية. وعليه، فإنَّ 
ضئيل	1. وخري مثال على هذه القضااي املؤسسية هو دمج فريق االستجابة لألحداث السيربانية 
الوطين العراقي مبكتب مستشارية األمن الوطين. يُعدُّ جهاز األمن الوطين العراقي من أقوى املناصب 
يف املؤسسة األمنية وهو مسؤول عن كلِّ شيٍء من تنسيق العمليات العسكرية املدنية خارج األراضي 
العراقية إىل التحقيق يف حماولة اغتيال رئيس الوزراء األخرية. ومن َثَّ فإنَّ فريق االستجابة لألحداث 
السيربانية العامل حتت مظلَّة مكتبه ال يقدِّم كفاءته الكاملة فيما يتعلَّق حبماية مؤسسات القطاعي 
العام واخلاص وخدماهتما؛ بل هي إحدى األدوات العديدة اليت حتتفظ با وكالة األمن الوطين للوفاء 

بواجبات معينة16.

13. “Homeland Security Did Not Fulfill the National Cybersecurity Strategy of 
2017” al-Hurra Iraq. June 2021
14. Asmaa Khalid Jarjees Al-Tae,  Hameeda Abdul-Hussain Al-Dhalimi, Adnan 
Kadhum Jabbar Al- Shaibani “Relationship of Cybersecurity and the National 
Security of the Country: Iraq Case Study.” Systematic Reviews in Pharmacy. 
December 2020, p 473
1	. Ibid 
16. Bassem Ali Khreisan “Cyber security in Iraq: a reading in the Global Cyber-
security Index 2020.” Al-Bayan Center for Planning and Studies. July 2021, p.
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التوصيات

أفضت السنوات الثمان عشرة املاضية من عدم االستقرار والعنف السياسي يف العراق إىل 
عدم إيالء األولوية لتنظيم الفضاء السيرباين والتعامل معه. مع ذلك، ومع دخول البالد العقد الثالث 
الفضاء السيرباين واألمن السيرباين عاماًل مهماً ابطراد؛ لضمان  القرن، أصبحت سيادة  من هذا 
ر األمن السيرباين التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت العراق  االزدهار واالستقرار املنشودين. مينح مؤشِّ
درجة إمجالية قدرها )20.71(، وحيتل مرتبة متوسطة مقارنة ابلدول األخرى يف املنطقة17. يتمتَّع 
العراق بوصفه رابع أكرب اقتصاد يف العامل العريب، وسادس أكرب اقتصاد يف املنطقة، ابلقدرة التامة 
على بناء نظام أمن إلكرتوين متكامل ومنظَّم جيداً وفعَّال للغاية. ونظراً لتوصيات االحتاد الدويل 
لالتصاالت ومقارنتها بواقع البنية احلالية ووضع األمن السيرباين يف العراق، ميكن رسم خارطة طريق 

واضحة للدولة؛ لتعزيز قدراهتا ودفاعها وسيادهتا بصورة مناسبة. 

جيب إيالء األولوية لتشغيل قمر االتصاالت املخطط له وإطالقه على املدى القصري؛ من 
أجل تزويد الدولة العراقية بقاعدة ميكن أن تُبىن عليها سيادة البلد اإللكرتونية؛ إذ جيب أالَّ يعتمَد 
العراق على الدول األخرى يف معاجلة معلوماته وختزينها ونقلها إذا كان أيمل جدايً يف أتمي درجة 
عالية من أمن املعلومات. حىت اجلهد املبذول يف أتسيس بنية حتتية سيتطلب إنشاء األطر القانونية 

والتنظيمية الالزمة فضاًل عن هيكل تنظيمي لدعمها.  

السيربانية  واجلرمية  السيرباين  األمن  قضااي  ملعاجلة  املخصَّصة  والقانونية  التشريعية  البيئة  إنَّ 
اإللكرتونية يف  اجلرائم  وقوع  من  املخاوف  قصوى. ستستمرُّ  أولوية  أيضاً  هي  السيرباين  والفضاء 
العراق يف التنامي؛ ألنَّ نسبة كبرية من سكَّان البالد ستصل إىل شبكة اإلنرتنت. ال ميكن أن تكون 
قواني العقوابت والقواني املدنية العراقية البالية مبنزلة أساٍس ملالحقة اجلرائم اإللكرتونية. من األمهية 
مبكان أن يصدر كتاب أبيض لقواني األمن السيرباين بكيفية حتافظ على احلرايت املدنية، وثقة 
اجلمهور العراقي، ودوائر األعمال؛ إنَّ أخذ تشريعات االحتاد األورويب كمثال عملي حلثِّهم على 
محاية البياانت املطلوبة، وتشريعات اخلصوصية ويف الوقت نفسه البحث يف الدول اجملاورة للعراق 
عن أمثلة على التشريع الناجع لإلجرام اإللكرتوين. كما جيب أن تتضمَّن التشريعات العراقية بشأن 
املطالب  إحدى  عليها. كانت  االعتماد  واخلاص  العام  للقطاعي  ومعايري ميكن  قواني  اإلنرتنت 
17. “Global Cybersecurity Index 2020” International Telecommunications Un-
ion. 2021 
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الرئيسة لسوق األمن السيرباين اخلاص يف العراق هو تعميم احلد األدىن من املعايري -على األقل 
توحيد  ميكن  إذ  واالتصاالت-،  املصرفية  واخلدمات  الصحية  الرعاية  مثل  الرئيسة  القطاعات  يف 
إجراءات األمن السيرباين ومن َثَّ تلبيتها تلبيًة افضل18. جيب فرض هذه البىن التحتية اإللكرتونية 
والقواني واللوائح وتنظيمها وتنسيقها عن طريق وكالة حكومية إلكرتونية خمصَّصة ومركزية. من املهم 
أن نالحظ أن استلهام تشريعات من سلطات قضائية مثل االحتاد األورويب جيب أن أيخذ بعي 
االعتبار أيضاً نقط الفشل يف مثل هذه النماذج التشريعية. مييل تعقيد التشريعات األوروبية -على 
سبيل املثال- إىل زايدة التكاليف التشغيلية. إنَّ الدراسة الشاملة لكلٍّ من النجاحات واإلخفاقات 
اليت مرَّت با البلدان والسلطات القضائية األخرى هي جهد غري مكلِّف نسبياً، ومن شأنه أن ميكِّن 

القضاء العراقي من إصدار تشريعات حمدَّثة ومتكيِّفة مع سياقها وشواغلها اخلاصة.

ال يفضي التفويض احلايل لقدرات فرق األمن السيرباين يف العراق وحمرتفيه إىل متكي الدولة 
من خلق جهد منسَّق فيما يتعلَّق بفضائها السيرباين، وال تطبيق اإلسرتاتيجيات واألهداف اخلاصة 
بذا اجملال. جيب نقل صالحيات فريق االستجابة لألحداث السيربانية إىل هذه الوكالة، يف حي 
جيب إنشاء عديد من فرق االستجابة األخرى إلدارة اجملاالت ابلغة األمهية مثل التجارة واملصارف 
األمن  الدفاع عن  الوكالة مسؤولة عن  أن تكون هذه  الصحية. زايدًة على ذلك، جيب  والرعاية 
السيرباين يف الدولة، على غرار وظيفة وكالة أمن نظم املعلومات الوطنية الفرنسية وهيكليتها. ميكن 
أن يتخذ هذا النوع من املناصرة صوراً متعدِّدة، بدءاً من اإلعالانت اليت ترفع الوعي على التلفاز 

الوطين إىل الشراكات مع اجلامعات ومعاهد التعليم الرمسية األخرى. 

فضاًل عن ذلك، إنَّ العراق حباجة إىل التأكيد على االتفاقيات الثنائية ومتعدِّدة اجلنسيات 
الثنائية هي دافع  الدويل لالتصاالت أنَّ االتفاقات  يتفهَّم االحتاد  السيرباين.  يتعلَّق ابلفضاء  فيما 
لتنمية القدرات اليت حيتاجها العراق بشدة. زايدًة على ذلك، فإنَّ إنشاء املعايري والسلوكيات الدولية 
التهديدات السيربانية وإحباط  العراق على حنو أفضل من مكافحة  وتدوينها من شأنه أن ميكِّن 
وجتنيب العراق العدوان السيرباين على املستوى الدويل19. أخرياً، حيتاج العراق إىل زايدة استثماراته 
يف إسرتاتيجيته اإللكرتونية وسياساته اإللكرتونية. خصَّصت إيران اجملاورة، اليت يبلغ نصيب الفرد 
18. Farook Al-Jibouri “Iraq Cyber Security Overview.” Cyber Code Technolo-
gies FZE. December 2016 
19. “Global Cybersecurity Index 2020” International Telecommunications Un-
ion. 2021, p. 19
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فيها من الناتج احمللي اإلمجايل نصف مثيله يف العراق ملياراً سنوايً ألمنها السيرباين وإسرتاتيجياهتا 
اإللكرتونية، وهي ميزانية تقّزِم ختصيص العراق السيرباين20. جيدر ابلعراق االستثمار بنشاط اجلهات 
والثقافة  اخلربة  وتطوير  العراق،  لتثبيتها يف  واخلارج وحتفيزه  الداخل  اخلاص يف  القطاع  الفاعلة يف 
حدَّدهتا  اليت  اإللكرتونية  التجارة  مثل  قطاعات  لتطوير  الالزم  السيرباين  الفضاء  حول  الالزمتي 
احلكومة العراقية كهدف هلا إلنضاج االقتصاد يف البالد21. من شأن سياسة أمن إلكرتوين مدروسة 
وكاملة، حُتدَّث سنوايً وبفعالية وابتفاقات تُعدَّل ليس فقط لزايدة أمن العراق وحكومته وسكانه يف 
الفضاء اإللكرتوين، ولكن لتنشيط جهود القطاع اخلاص اليت سيكون هلا انعكاسات إجيابية على 

الصحة االقتصادية والنمو يف البلد. 

20. Bassem Ali Khreisan “Cyber security in Iraq: a reading in the Global 
Cybersecurity Index 2020.” Al-Bayan Center for Planning and Studies. July 2021, 
p. 10
21. “Iraq sets sights on e-commerce opportunities” Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement. July 2019
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