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لدى األمم المتحدةالممثلية الدائمة لجمهورية العراق   

 

 

 وفد جمورية العراقكلمة 
 امــــــــــــــــــــــــــام
 الثانيةالدورة الموضوعية 

 بأمن استخدام تكنولوجيات المعلوماتالفريق العامل مفتوح العضوية المعني 
 وأمن أستخدامها  واالتصاالت
 2025 -2021لالعوام 

 بنــــــــــــــــــــــدتحت 
مواصلة صقل قواعد ومعايير ومبادئ السلوك المسؤول للدول وطرق تنفيذها،  " )أ(

دخال تغييرات عليها أو وضع قواعد سلوك إضافية، عند اللزوم  "وا 
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2 
 

 السيد الرئيس،،،
بأن تعزيز القواعد والمعايير والمبادئ االعراب عن ايمان العراق  بالديوفد  يود   

مساعي دعم الفي من شأنه االسهام التي تحكم السلوك في أوقات السلم وتحديثها 
تسترشد بها الدول في تصرفاتها بمبادئ السلوك آمنة الحفاظ على بيئة الرامية الى 

، وبناء الشراكات. ومن السيبرانيستقرار الفضاء إيسهم في تعزيز المسؤول، كما 
 بيان اآلتي: يود وفد العراقهذا المنطلق، 

 العراق وثيقة السياسات والمعايير ألمن المعلومات ومشاركة البياناتاعداد  .1
، ISO 27001 ،SANS Standards)باالعتماد على المعايير الدولية 

COBIT ،Pci Dss لفريق الوطني لألمن من خالل ا هذه المعاييرتطبيق (، و
السيبراني ويجري العمل بمساندة خبراء وطنيين ودوليين على اجراء المسح 

واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات في مجال الميداني وتقييم البنى التحتية 
تهيئة بيئة مناسبة في ضوء المعايير والسياسات للقطاعين العام والخاص لغرض 

 األمن السيبراني لمواجهة التحديات السيبرانية.الدولية لرفع مستوى 
إقامة حوار مؤسسي منتظم تحت رعاية األمم المتحدة، ودراسة أهمية استمرار  .2

االخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات واالتصاالت والتدابير 
 التعاونية الممكن اتخاذها في هذا المجال.

الثالثة عشرة من  في الفقرة المبينة التوصياتالعراق فيه  يؤيدفي الوقت الذي  .3
فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتطورات في ميدان المعلومات واالتصاالت تقرير 

 التوصياتيرى ان هذه ، ٢٠١٥لعام  والالسلكية في سياق األمن الدوليالسلكية 
 التحديات والمشاكلورتها وتحديثها لتعكس وتعالج لبلغير كافية وتتطلب المراجعة 

لتكنولوجيا المعلومات  مناسبةخلق بيئة من اجل التي نواجهها في هذا المجال، 
عن سوء استخدامها الحاصل في المخاطر الناتجة  تغطي التطور واالتصاالت

وان يتم الزام اصحاب المصلحة بتنفيذ هذه المعايير  ،لالغراض االجرامية واالرهابية
بهذا الصدد والتقاليد المجتمعية ومنع  المعتمدةواحترام التشريعات الوطنية والدولية 
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خطاب الكراهية بما يضمن االمن الوطني وسيادة الدول مع االخذ بنظر االعتبار 
 .حرية التعبير عن الرأي وحقوق االنسان

نقطة اتصال دولية برعاية االمم المتحدة مهمتها ادارة القوانين يقترح العراق انشاء  .5
والتشريعات الدولية وضمان االمتثال لها وبناء القدرات بشكل لرفع المستويات 
حسب اولوية المخاطر التي تواجهها البلدان بما يضمن امن الفضاء السيبراني 

 العالمي
 

 


