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ن صرفاً با ذکر مأخذ آمرکز ملي فضاي مجازي است و استفاده از مطالب حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به 

 بالمانع است.

ارش کوتاه است که صرفاً براي زشود، نوعي گشناخته مي Rapid Reportگزارش سریع که با عنوان 
شود. هدف عمده چنین اي خاص در بازه زماني محدود تهیه مياطالع کلي از موضوع یا پدیده

ریزان در موضوعات گذاران و برنامههایي، ایجاد تصویري اجمالي براي آشنایي ابتدایي سیاستگزارش
 مورد عالقه آنان است.



 

 کیدهچ

توانیم مورد مفهوم را میکم سه دست گوییم،سخن می یمجاز یفضا یاز حکمران کهیمهنگا

 نظر قرار دهیم:

 یقاز طر خود را یتیحاکم یفاز وظا یها برخ: حکومتیمجاز یفضا یقاز طر یحکمران (1

. شودیائه مار ینترنتا یقاز طر یمثال، خدمات دولت ی. برادهندیانجام م یمجاز یفضا

 .گیردیم یحوزه جا یندر ا «یکالکتروندولت » مفهوم

را در  خود ینیسرزم یتحاکم کنندیم یها سع: حکومتیمجاز یدر فضا یحکمران (2

 کنند،یم یفتعر یمل یهاها دامنهمثال، آن یعمال کنند. براو اِ یفبازتعر یمجاز یفضا

 دهندیبسط م یبریشهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سا یبریسا یتامن یدر پ

 .کنندیم یلتعد ایبریس یها را با توجه به فضاآن یا

دادن به شکل یرا برا هایییاستس کنندیم یها سع: حکومتیمجاز یبر فضا یحکمران (3

شروع را در و م یعمل قانون هاییهو اجرا کنند، رو ینتدو یمجاز یدر فضا هایتفعال

 یما تنظرمختلف  یاجتماع یهاروهو گ یگرانباز یانکنند و روابط م یینتع یمجاز یفضا

 کنند.

ساختار، »کند تا تالش می« حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان»های سلسله گزارش

رین مهمت»، «اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی»، «مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی

این « ای مجازیمهمترین اقدامات حاکمیتی فض»و « مجازی های ملی فضاینهادها و شرکت

 هستانلکشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور 

 خواهیم پرداخت.

 واژگان کلیدي

رچوب نظارت و فیلترینگ، وزارت امور دیجیتال لهستان، چاحکمرانی فضای مجازی، لهستان، 

 گذاری امنیت سایبری لهستانملی سیاست
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 1 لهستان کشور در یمجاز یفضا یحکمران

 

 مقدمه
 یرقشمرکزی و  یمربع واقع در اروپا لومتریهزار ک 312با مساحت  یلهستان کشور یجمهور

. اروپا است هیاتحاد تیجمعرکشور پُ نینفر ششم ونیلیم 37.5 تیکشور با جمع نیاست. ا

و دانسک  به کراکوف، پزنان توانیمهم و بزرگ آن م یآن ورشو بوده و از جمله شهرها تختیپا

 ،یاسلواک ن،یااوکربالروس،  ه،یروس نگرادینیاستان کل ،یتوانیل این کشور یهاهینام برد. همسا

ع مستقل بوده و مناف یواحد یتیلهستان از لحاظ امن کشور چک و آلمان هستند. یجمهور

 تیو اهم استقالل نی. اکندیم فیخود تعر یو اهداف راهبرد یرا بر اساس منافع مل اشیتیامن

و  ،یجتماعو ا یاسیس یو ساختارها طیشرا ،یخیتار یهابسترها و تجربه جهیبر آن نت دیکأو ت

 است. یمل تیامن یدولت در برقرار یهاییتوانا طورنیهم

عات و اطال تیو امن یدسترس ،یارتباطات یهایو عصر اطالعات و فناور کمیو  ستیقرن ب در

. در روندیکشور به شمار م کی یمل تیامن یاصل یهاخدمات مربوط به آن از جمله ستون

 تیه در اولونبوده و هموار یمهم مستثن نیاز ا یبریسا تیبه امن ژهیتوجه و زیلهستان ن یجمهور

(، یل ملاستقال جهی)و در نت یبریبه استقالل سا دنیرس دیقرار داشته است. شا شورک نیدولت ا

و  نفعیذ یالمللنیب یشرکا، و نهادهاداشتن متحدان، نگه یحال راض نیمحافظت از آن، و در ع

 یبریسا یگذاراستیکشور در س نیهدف و چالش ا نیتربا لهستان مهم یاسیدر ارتباط س ریدرگ

 یاطالعات برا آزاد به یو دسترس یو ارتباطات یاطالعات یگذاراستیر است که سان ذکیباشد. شا

مواره مورد هو البته دولت لهستان  ،یارسانهو  یاسیس، یاقتصاد، یاجتماع یشهروندان، نهادها

است.  شدهاستفاده  های تدافعیاز شیوهبهبود آن  یبوده و برا یالمللنیو ب یمدن یانتقاد نهادها

 یبریسا تیامن یگذاراستیس یستیو چ یدر چگونگ ترقیعم یکاوش ازمندین تیوضع نیدرک ا

 یشرق یدر اروپا یبریسا تیامن یهابه چارچوب یالمللنیتعهدات ب تیریکشور و نحوه مد نیدر ا

 یوع اصللهستان موض یدر جمهور یبریسا تیامن یگذاراستیس حیاروپا است. تشر هیو اتحاد

 گزارش است.  نیا
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 ساختار حکمرانی فضاي مجازي در کشور لهستان
های دسترسی به همگانی به اینترنت، سایبری در لهستان توسعه زیرساختهدف از حکمرانی 

و خدمات الکترونیک در دولت و بخش خصوصی، ترویج  محتواهای دیجیتالحمایت از ایجاد 

و ایجاد امنیت اطالعات و ارتباطات در این کشور  آگاهی و سواد دیجیتال در میان شهروندان

 (UNIDIR, 2018)است. 

 

 

 

 

 سازمان مسئول

هاي سمت

 کلیدي

 احدهاي همکارو

وزارت امور دیجیتال

نماینده وزارت 
امور خارجه در 

الدیپلماسی دیجیت

واحد مبارزه با جرایم 
وابسته به پلیس)سایبری 

(لهستان

Department of Support 
in Fighting Cybercrimes

نماینده وزیر امور 
دیجیتال در امنیت 

سایبری

شبکه کامپیوتری پژوهشی و 
پژوهشکده ملی با : آکادمیک

مسئولیت ایجاد امنیت 
اینترنت

NASK (Research and 
Academic Computer 

Network)

نماینده وزیر دفاع 
در امور امنیت 
فضای سایبری

:  شورای دیجیتالی سازی
سازمان حامی وزارت امور )

با مسئولیت ( دیجیتال
نظردهی درباره 

اد دیجیتالی سازی تمامی اسن
.دولتی و غیر دولتی

Council for 
Digitalisation 

وزیر امور دیجیتال

کمیته شورای وزارت خانه ها 
اعضای : در دیجیتالی سازی

این کمیته را وزاری دولت و 
برخی مسئوالن وزارتخانه ها 

ت تشکیل می دهند و مسئولی
آن نظارت و سیاست گذاری 
در توسعه جامعه اطالعاتی 

.است

 لهستان يمجاز يفضا یساختار حکمران: 1شکل 
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 افتتاح دو اداره جدید در حوزه سایبري
بندی و طراحی تبیین چگونه بودجهازجمله نتایج حاصل از سند چارچوب ملی تشخیص نیاز و 

 دو واحد جدید و کلیدی در حوزه سایبری بود. این دو اداره عبارتند از:

 وزیراداره فضای سایبری دفتر نخست

و  های سایبری در سطح ملیوظیفه این اداره ارائه تحلیل، نظارت و ارزیابی بر انواع فعالیت

 بخشی است.های بینیهمکار عمومی و بخش خصوصی و های سایبری بخشمهارت

 واحد نیروی فضای سایبری

 میلیون یورویی 465 وظیفه این واحد که در وزارت دفاع جمهوری لهستان با بودجه

(UNIDIR, 2018)  های نظامی و دفاعی در فضای سایبری است.در حال احداث است، عملیات 

 مجازي فضاي حوزه در مسئول نهادهاي اصلی
و  تجمهوری لهستان برای تبدیل شدن به کشوری پیشرو در حوزه اطالعا 2022انداز چشم

بری از طریق المللی سایدر برابر تهدیدهای داخلی و بین آورتبدیل جامعه لهستان به جامعه تاب

المللی فضای مجازی زمان داخلی و بینو توسعه هم تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، امنیت دیجیتال

 National)رتبه محقق خواهد شد. ری چندین سازمان برجسته و عالیدر این کشور و با همکا

Framework of Cybersecurity, 2017) 
 هاآن یاصل فهیو وظ يبریگذاري ساهاي مسئول در سیاستنهادها/سازمان: 01جدول 

 وظیفه سازمان نهاد مسئول ردیف

1 
 امنیت ملیاداره 

BBN 

ی دولتی، برداری دیجیتال از همه نهادهاتهیه دکترین امنیت سایبری، نقشه

 نهادهای مردمو سازمان صوصیها، نیروهای نظامی، بخش خسازمان

2 
وزارت امور 

 دیجیتال

 ووزارت امور همگانی  2013وزارت امور دیجیتال که تا قبل از سال 

مامی راهبری تأمین امنیت سایبری در تسازی نام داشت وظیفه دیجیتالی

 د.و تهیه چارجوبی قانونی و سازمانی برای آن را بر عهده دار سطوح
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3 
آژانس امنیت 

 ABW 1داخلی
 تأمین امنیت دولت در برابر تهدیدهای سایبری

 یهای سایبری سایبری، تشخیص تهدیدها و حملهتبیین راهبردهای دفاع وزارت دفاع 4

 مجازي فضاي حوزه در مهم قوانین
نقش مهم و  یبریدر حوزه سا تریمیقد یهاقانون ینیو اصالح و بازب یگذارهرچند قانون

دولت و بخش  نیاعتماد ب جادیحقوق شهروندان و ا تیرعا ت،یاحساس امن جادیدر ا یاساس

نبوده است. در ادامه به سه قانون مهم در  شرویپ نهیزم نیاست، اما کشور لهستان در ا یخصوص

 .(2015 ،2آدامسکس)است لهستان پرداخته شده یدر جمهور یبریاس تیحوزه امن

 لهستان يدر جمهور يبریسا تیشده در حوزه امنتصویب نیقوان: 01جدول 

سال  ردیف

 تصویب

 موضوع نام قانون

قانون نظام ملی  2018 1

امنیت 

 3سایبري

وانین قاجرای کامل  -1شود به: وزارت امور دیجیتال متعهد می

لی مایجاد نظام  -2کمیسیون اروپا در حوزه امنیت سایبری، 

ارتباطی در وزارت  ایجاد واحدی -3امنیت سایبری در لهستان، 

 امور دیجیتال برای تبادل اطالعات با حداقل دو کشور عضو

 های جدی سایبریحادیه اروپا در صورت وقوع حوادث و حملهات

شوند که در صورت وقوع های مخابراتی متعهد میشرکت 4قانون مخابرات 2013 2

 های سایبری مرکز ملی مخابرات را مطلع کنند.حوادث و حمله

به رسمیت شناختن جرائم سایبری از قبیل هک کردن، تقلب،  5قانون مجازات 1997 3

 دزدی اطالعاتی و ...

                                                 
 

 

1 Internal Security Agency 

2 Adamski 

3 Act on National Cybersecurity System (Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa) 

4 The Telecommunications Act (Dz.U. 2013 poz. 386) 

5 Penal Code (No. 88, item 553, as amended 
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 رویکرد راهبردي در تدوین اسناد سیاستی
است و بر تأمین  اتخاذ کردهگذاری سایبری دولت جمهوی لهستان رویکردی راهبری را به سیاست

امنیت تمامی اجزای فضای سایبری با راهبردهای جداگانه تأکید دارد. به همین دلیل برای تهیه 

 National Framework)است ای استفاده شدهخانهوزارت-سند چارچوب ملی از رویکردی بین

of Cybersecurity, 2017). 

 شده تعیین اهداف و اجرایی هايرویه ها،برنامه
طور که گفته شد توسعه اجتماعی و اقتصادی هرچه بیشتر به دسترسی سریع و امن به همان

و خدمات عمومی وابسته است. هرگونه  اطالعات و استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت، تولید

، المللی و چه سطح ملی و محلی، بر فعالیت اقتصادیاخالل در فضای سایبری، چه در سطح بین

نهادهای دولتی و خصوصی و عمومی مؤثر است. امروزه  و مولد بودن احساس امنیت شهروندان

گذاری امنیت ملی کشورها در گرو امنیت سایبری است و به همین دلیل جمهوری لهستان سیاست

گذاری سایبری در کشور چارچوب کلی سیاست سایبری را در برنامه توسعه خود قرار داده است.

وزارت امور 
دیجیتال

وزارت کشور

مرکز امنیت 
درون دولت

اداره امنیت 
ملی

NASK شبکه
کامپیوتری 

پژوهش ی و 
آکادمیک

کمیته شورای 
وزارتخانه ها 

نی مسئول بازبی)
(و تایید

وزارت دفاع 
ملی

 يگذاراستیس یچارچوب مل هیته يدولت لهستان برا ياخانهوزارتنیب کردیرو: 01شکل 

 يبریسا تیامن
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میالدی بر عهده  2017این کشور مسئولیت تهیه آن را در سال  1وزارت امور دیجیتال لهستان که

 داشته بر سه اصل اساسی استوار است:

 احترام به حقوق و آزادی در فضای سایبری 

 رویکردی جامع و یکپارچه به امنیت سایبری 

 گذاری ملیهمی از سیاستعنوان عنصری مامنیت سایبری به 

 در فضاي مجازي لهستان نظارت و فیلترینگ
 یهاستمیس شیو گذار به جناح راست در اروپا باعث افزا یستیپوپول یاسیس راتییتغ موج

هش کا جهیو در نت یمجاز یمشخص در فضا ینظارت بر گردش آزاد اطالعات، سانسور محتواها

 نبوده یستثنقاعده م نیاز ا زیاست. کشور لهستان ن شده نترنتیدر استفاده از ا یفرد یهایآزاد

است که  آزاد وضع شده نترنتیاستفاده ا یبرا یامحدودکننده نیقوان ریاخ یهاسال در است.

اند. شده یو به عموم معرف بیتصو «یبریاس سمیمبارزه با ترور نیقوان»عنوان ها بهآن شتریب

 یتنها در لهستان و بلکه در کشورهانه Free Polish VPNs ای یخصوص یهااستفاده از شبکه

 (,2018Johnsonهم معمول و باب طبع است. ) ایدن گرید

به  سمیترور-و ضد ینظارت نیمعتقدند که قوان یبریدر حوزه سا یجامعه مدن نیاز فعال یبعض

خاص  یکردن محتواهامحدود یها برااز آن دهدیاند که به دولت اجازه ممبهم وضع شده یاگونه

 نیاستفاده کند. ازجمله قوان یبریسا یکاربران فضا تیهو یگانیکنترل گردش محتوا و باو 

در هنگام بروز  یو ارتباطات یمخابرات یهاستمیدولت در قطع کامل س ییتوانا زیرانگبچالش

 یموضوع نگیلتریف یبرا یسمیمکان 2016در سال  نیهمچن است. «یستیترو یدهایتهد»

به با آن موافقت کرده و  زیخطرناک وضع شد که مجلس لهستان ن یهاشنیکیمحتواها و اپل

های است که بر اساس آن شرکت یاحهیال بیبه دنبال تصو نی. دولت همچندیرسان بیتصو

و  کنندیم دایپ یممنوع دسترس یمحتواهاکه به  یموظف باشند اطالعات افراد یخانگ نترنتیا

                                                 
 

 

1 Ministry of Digital Affairs 
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 2016Openدولت قرار دهد. ) اریرا در اخت کنندیشده استفاده م لتریف یهاتیسااز وب ای

Democracy,). و  یلهستان یهای جامعه مدنسازمان ،یبخش خصوص یباعث نگران راتییتغ نیا

ارتباطات  یبرا دیآیبه نظر م یالمللنیها در سطح بشدن آن یاشده و با توجه به رسانه ییاروپا

 دردسرساز شود. ییاروپا یلهستان به شرکا یهایهمکار یاسیس

 المللیرویکرد بین
گذاری سایبری و امنیت سایبری چالشی مهم برای تمامی در جمهوری لهستان سیاست

واحدهایی است که با نحوی با اطالعات و اینترنت سروکار دارند، ازجمله: واحدهای تجاری، 

های عمومی و های ارتباطاتی و اطالعاتی، واحدهای عملیاتی، بخشاقتصادی و خدمات فناوری

ساختار حکمرانی لهستان، موقعیت  ای دولتی. به همین دلیل و نیزو البته نهاده تخصصی

المللی با مهم است که لهستان در همکاری نزدیک بین فیایی آن و جغرافیای سیاسی اروپاجغرا

در سازمان امنیت و همکاری  1OSCEهایی از قبیل اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل و سازمان

المللی از دو جهت در حوزه ای و بینهای منظقهاروپا باشد. عضویت جمهوری لهستان در سازمان

 گذاری سایبری مهم است.سیاست

 و اجرای  گذاریگذاری، قانوناز جهت تعهداتی که این کشور باید در حوزه سیاست

 قانون داشته باشد.

 منیتی در حوزه سایبریو ا های دیجیتالی، مالیاز جهت دریافت کمک و حمایت 

 

 

 

 

                                                 
 

 

1 Organization for Security and Co-operation in Europe 
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 راهبرد امنیت سایبري لهستان 

 2022-2017گذاري امنیت سایبري جمهوري لهستان تسچارچوب ملی سیا
گذاری سایبری در لهستان ترین و جدیدترین سند دولتی که تا به حال در حوزه سیاستمهم

-2017ن گذاری امنیت سایبری جمهوری لهستاچارچوب ملی سیاست»است تدوین شده

بردن امنیت سایبری یندی عملی دولت لهستان برای باالنام دارد. این سند راهبردی فرآ 1«2022

نقشه راه دولت  2017دهد. سند مهم قبلی که تا پیش از سال در این کشور را تبیین و توضیح می

گذاری برای حفاظت از فضای سایبری در سیاست»لهستان در حوزه سیاست سایبری بود 

شده  تصویب 2014تنظیم و در سال  2013نام داشت. این سند در سال  2«جمهوری لهستان

 های لهستانی و انگلیسی وجود دارند.بود. هردو این اسناد برای عموم قابل دسترس بوده و به زبان

گیری عمده برای برقراری امنیت سایبری در لهستان مشخص در این سند چهار هدف

 د:ها به شرح زیر هستنیریگاست. این هدفشده

کردن و کمینه ریزی عملی برای پیشگیری، تشخیصافزایش ظرفیت ملی برنامه –هدف اول 

شوند را به خطر های اطالعاتی و ارتباطاتی که به اداره دولت مربوط میحوادثی که امنیت فناوری

 شود:این هدف شامل موارد ذیل می اندازند.می

 .های امنیت سایبری در لهستان باشندالزم که پاسخگوی نیازهای و چالشالف( تصویب قوانین 

های جامعه مدنی و بخش ب( بهبود ساختار نظام امنیت ملی سایبری، ازجمله سازمان

 .خصوصی

ن نقش پ( افزایش تأثیر همکاری با واحدهای مختلفی که به نوعی در امنیت سایبری لهستا

 دارند

 دمات دیجیتال و زیرساختارهای حیاتی دولتت( افزایش و تقویت امنیت خ

                                                 
 

 

1 National Framework of Cybersecurity Policy of the Republic of Poland for 2017-2022 

2 Policy for the Protection of Cyberspace of the Republic of Poland 
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 های اطالعاتیث( توسعه و اجرای استاندارهای عملکرد مثبت در حوزه امنیت شبکه و نظام

 ج( توسعه و اجرای مدیریت ریسک در سطح ملی

ای چ( کسب اطمینان از وجود و ساختن سیستمی برای هشداردهی در صورت حمله و تهدیده

 المللیینسایبری در سطح ملی و ب

 :شودتقویت ظرفیت مبارزه با تهدیدهای سایبری. این هدف شامل موارد ذیل می – هدف دوم

 الف( تقویت ظرفیت مبارزه با جرائم سایبری ازجمله جاسوسی و تروریسم

 یی اقدام کامل نظامی در حوزه سایبریسازی برای تواناب( ظرفیت

 1تی در سطح ملیسازی برای توانایی تحلیل مسائل امنیپ( ظرفیت

های ارتباطی امن با ناتو، ت( ایجاد سیستم ارتباطاتی امن در حوزه امنیت ملی. )ایجاد کانال

 های الکترونیک و ...(ستاتحادیه اروپا، امنیت مخابرات، پُ

 های امنیتی سایبریث( انجام مانورها و آزمایش

امل شافزایش پتانسیل و توانایی ملی در حوزه امنیت فضای سایبری. این هدف  – هدف سوم

 شود:موارد ذیل می

ه سکوهای امنیت سایبری )ازجمله توسع یالف( توسعه منابع صنعتی و تکنیکی با اهداف ارتقا

 و بزرگ( د، نوپاوکارهای خُرراری امنیت سایبری کسبمجازی برای برق

 های سایبری در حوزه عمومی و بخش خصوصیکاریهای همب( توسعه مکانیسم

یازمند پ( تحقیق و توسعه در حوزه امنیت اطالعاتی، ارتباطاتی و امنیت فضای سایبری )ن

 های دانشگاهی(گسترش همکاری

 ت( ارتقا توانایی افراد شاغل در حوزه امنیت سایبری

 مجازی ث( ایجاد شرایطی برای استفاده امن و مطمئن شهروندان از فضای

                                                 
 

 

1 Cyberspace was recognised by NATO as another domain of law enforcement operations at the 

NATO Summit in Warsaw in 2016. 
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المللی برای لهستان در حوزه امنیت سایبری. ایجاد موقعیت مستحکم بین – هدف چهارم

 شود:این هدف شامل موارد ذیل می

المللی مداوم در سطح سیاسی و راهبردی در حوزه امنیت سایبری و الف( همکاری بین

 بازارهای دیجیتال

 تکنیکی المللی مداوم در سطح عملی وب( همکاری بین

 ند چارچوب ملی توسط گروهی از نمایندگان وزارت امور دیجیتال، وزارت دفاع، وزارت کشورس

تهیه  2و اداره امنیت ملی ، مرکز دولتی امنیت1و همچنین نمایندگانی از آژانس امنیتی داخلی

شرط اجرا و موفقیت سند چارچوب ملی، اقدام دولت لهستان ذکر است که پیش شایان است. شده

های طور پایان و اصالح پروژهو همین زایش دسترسی همگانی به اینترنت و اطالعاتبرای اف

سازی حکمرانی در این کشور است. مسئولیت حکمرانی دیجیتال بر عهده وزارت امور دیجیتالی

 دیجیتال جمهوری لهستان است.

 هاي سند چارچوب ملیساختار کلی و خروجی
گذاری برای امنیت طورکلی ساختار و نتایج حاصل از تدوین سند چارچوب ملی سیاستبه

 (UNIDIR, 2018)رد. کبخش خالصه  8توان در سایبری در جمهوری لهستان را می

 يبریسا تیامن يگذاري براسیاست یسند چارچوب مل يهایو خروج یساختار کل: 1 جدول

 ICTاتی های اطالعاتی و ارتباطهای الزم برای امنیت فناوریگیریتبیین و تشریح هدف 1

 گذاری سایبری، از طراحیتشخیص و تعیین تمامی عوامل و مسئوالن درگیر در سیاست 2

 تا اجرا و نظارت

 لیمتبیین ساختار مدیریتی الزم برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چارچوب  3

                                                 
 

 

1 Internal Security Agency 

2 National Security Bureau (BBN) 
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پیشگیری،  و اتفاق ناگهانی در حوزه سایبری؛ اقدامات الزم برای ه با تهدید، خطرهمواج 4

ن بخش شامل ه با اتفاق و حمله سایبری، نحوه بازگرداندن شرایط به حالت اولیه. ایهمواج

 شود.تبیین نحوه همکاری دولت با بخش خصوصی نیز می

گذاری ختلف مربوط به سیاسترویکرد الزم برای تخمین میزان ریسک در مسائل م 5

 سایبری

های توسعه در حوزه سایبری و آموزی؛ همچنین برنامهو مهارت رسانیآموزش، اطالع 6

 امنیت سایبری

 های مربوط به پژوهش در حوزه سایبریفعالیت 7

 المللی در حوزه امنیت سایبریهای بینهموارسازی مسیرهاای الزم برای توسعه همکاری 8

 

 لهستان يمجاز يفضا یحکمران يویسنار
 نمود: یدسته بند ریتوان در قالب موارد زرا می کشور لهستان یمجاز یفضا یحکمران یوهایسنار

 امور یتمام یساز یتالیجید یحرکت به سو 

 ییاروپا هیاتحاد یو ارزش ها نیکامل با قوان ییهمسو 

 در درون  یحت کا،یهای آمربا سیاست یادیز اریبس ییلهستان همسو ر،یاخ یسال ها در

 از خود نشان داده است. ییاروپا هیاتحاد
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