الملــكــــــة الغـــــربــيــة
ادارة ادلفـاع الوطـين

مذكــرة تقديية للقانون رق  05.20التعلق اب ألمن الس يربان
مع الاعامتد الزتايد عل تكنولوجيات العلومات واالتصاالت من قبل احلكومات و الرشاكت و الؤسسات و ا ألفراد،
أأحضى ضامن الاس تخدام الآمن و الناسب للفضاء الرمقي أأحد التحدايت اليت يواهجها العامل للوقاية من اخملاطر الس يربانية .و ألجل
ذكل ،قامت العديد من ادلول بتبين التدابري الرامية اىل تعزيز االطار الترشيعي والتنظميي لواكبة هذا التقدم التكنولويج ،بغية
تعزيز ا ألمن الس بريان اذلي يشلك عامال أأساس يا لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية.
فالتقدم الكبري اذلي عرفه التحول الرمقي ،والاعامتد الزتايد عل البنيات التحتية التكنولوجية ،جعل من الرضوري اليوم
وضع اطار قانون ،محلاية ا ألنشطة اليت تمت ممارس هتا يف الفضاء الس يربان عرب تعزيز الثقة يف العامالت الالكرتونية سواء من
طرف ا ألشخاص اذلاتيني أأو الاعتباريني .وذلكل ،اضطرت مجموعة من ادلول اىل اختاذ تدابري ترشيعية وتنظميية ملزمة يف جمال
ا ألمن الس يربان من أأجل تأأمني نظم العلومات واجناح معلية التحول الرمقي وامحلاية من خماطر اجلرامئ الس يربانية واساءة اس تخدام
العطيات الشخصية واحلساسة.

 .1تعزيز ادلول لترشيعاهتا التعلقة اب ألمن الس يربان
يف هذا الس ياق و عل سبيل الثال ،عززت فرنسا يف س نة  2013ترسانهتا القانونية يف جمال ا ألمن الس يربان مبقتضيات
تفرض عل التعهدين ذوي ا ألمهية احليوية ،من خالل قانون الربجمة العسكرية ،تعزيز أأمن نظم العلومات اليت يس تعملوهنا .حيث
يفرض هذا القانون عل مس تغيل ش باكت االتصاالت بأأن يشاركوا بفعالية يف رصد الهجامت الس يربانية اليت تس هتدف زبناهئا،
ويقر عقوابت عل ا ألهجزة اليت ختل ابلزتاماهتا .كام وضعت الوالايت التحدة ا ألمريكية أأيضا يف س نة  2015اطارا قانونيا حيدد
قواعد امحلاية من الهتديدات الس يربانية.
وعل مس توى الاحتاد ا ألورويب ،مت عل التوايل خالل سنيت  2016و 2018اعامتد توجيه بشأأن أأمن الش باكت و أأنظمة
العلومات وتوجيه خاص بامية البياانت والعطيات الشخصية لواطين الاحتاد من سوء الاس تخدام .كام سامهت ا ألمم التحدة
س نة  2013من خالل جمهودات فريق اخلرباء احلكوميني التابع للمنظمة يف اقرار تطبيق مبادئ وقواعد القانون ادلويل يف الفضاء
الس يربان.

 .2ا ألمن الس يربان ابلغرب :جتربة غنية انطلقت منذ س نة 2011
اخنرط الغرب منذ س نة  ،2011حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل الكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده ،يف
مسار تطوير القدرات الوطنية ألمن نظم العلومات وتعزيز الثقة الرمقية ،حيث اعمتدت بالدان س نة  2012الاسرتاتيجية الوطنية
ل ألمن الس يربان ،وكذا التوجهيات الوطنية ألمن نظم العلومات اليت بد أأت يف تطبيقها االدارات والؤسسات العمومية منذ س نة
.2014
وتزنيال لهذه الاسرتاتيجية  ،قامت ادارة ادلفاع الوطين س نة  2016ابعداد مرسوم بشأأن حتديد اجراءات حامية نظم
العلومات احلساسة للبنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية ،ابالضافة اىل اصدار قرار لرئيس احلكومة س نة  2018حيدد رشوط
اعامتد التعهدين اخلواص الفتحاص نظم العلومات احلساسة للبنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية وكذا كيفيات اجراء هذا
الافتحاص.

وابلنظر للتطورات اليت يشهدها جمال ا ألمن الس يربان ،فقد أأصبح رضوراي أأكرث من أأي وقت مىض ،التوفر عل اطار
قانون شامل يكن من تعزيز أأمن نظم معلومات ادلوةل والبنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية ،والقيام بعمليات التحسيس لفائدة
هيئات القطاع اخلاص وا ألفراد.

 .3القانون رق  05.20لتعزيز الثقة وا ألمن الرمقي
وفقا لا تقدم ،واس تئناسا مبختلف الترشيعات والتجارب ادلولية القارنة الناحجة يف جمال ا ألمن الس يربان ،ويف ظل ما
رامكته بالدان من جتربة عل الس توى الوطين يف هذا اليدان ،قامت ادارة ادلفاع الوطين ،بعد الوافقة اللكية السامية ،ابعداد
القانون رق  05.20التعلق اب ألمن الس يربان بتنفيذ الظهري الرشيف رق  1.20.69الصادر يف  4ذي احلجة  25( 1441يوليو
 ،)2020اذلي هيدف اىل ما ييل:
✓ تعزيز حامية ومصود نظم العلومات
تتجل ا ألهداف ا ألساس ية لهذا القانون يف وضع قواعد قانونية بشأأن وسائل امحلاية الرامية اىل تعزيز الثقة ودمع الاقتصاد
الرمقي ،وبشلك أأمع ضامن اس مترارية ا ألنشطة الاقتصادية والاجامتعية لبالدان.
ولهذا الغرض ،وحتقيقا ألهداف الاسرتاتيجية الوطنية ل ألمن الس يربان ،ال س امي اليت هتم تعزيز حامية ومصود نظم معلومات
ادلوةل وامجلاعات الرتابية وكذا البنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية ،يتضمن هذا النص الترشيعي تدابري أأمنية هتدف اىل تقوية
القدرات الوطنية يف هذا اجملال والسامهة يف تأأمني معلية التحول الرمقي ابلغرب وكذا تنس يق اجراءات الوقاية وامحلاية يف مواهجة
جهامت وحوادث ا ألمن الس يربان.
ويف هذا الصدد ،يضع القانون رق  05.20اطارا قانونيا يلزم ادارات ادلوةل وامجلاعات الرتابية والؤسسات والقاوالت
العمومية ولك خشص اعتباري أآخر خاضع للقانون العام ،الشار الهيم فامي بعد ابلهيئات ،ابحرتام التوجهيات والقواعد وا ألنظمة
والراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية يف هذا اجملال.
كام يفرض هذا القانون عل الهيئات تنفيذ التدابري التقنية والتنظميية الدارة اخملاطر الس يربانية وجتنب احلوادث اليت قد
تؤثر عل نظم العلومات والالزتام اببالغ السلطة الوطنية ل ألمن الس يربان بأأي حادث يؤثر عل أأمن أأو سري نظم العلومات
اخلاصة هبا وذكل حىت يتس ىن للسلطة الوطنية اجياد احللول الناجعة من أأجل جتاوز هذا احلادث.
ويلزم هذا القانون لك هيئة بتعيني مسؤول عن أأمن نظم العلومات واعداد خمططات ضامن اس مترارية واس تئناف ا ألنشطة
يف أأقرب الآجال البطال مفعول انقطاعاهتا.
وابالضافة اىل االجراءات ا ألمنية اليت ختضع لها تكل الهيئات واليت ترسي أأيضا عل البنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية،
ينص القانون رق  05.20عل أأحاكم اضافية خاصة ابلبنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية اليت تتوفر عل نظم معلومات حساسة،
ال س امي تكل التعلقة ابلصادقة عل نظم العلومات احلساسة اخلاصة هبا ،واخضاع هذه النظم الفتحاصات أأمنية من قبل ا ألعوان
العمتدين من طرف السلطة الوطنية أأو من قبل متعهدي االفتحاص الؤهلني من طرف السلطة الوطنية.
✓ توس يع نطاق امحلاية بدمج فئات فاعةل أأخرى
ينص القانون رق  05.20التعلق اب ألمن الس يربان عل اختاذ التدابري التقنية والتنظميية الالزمة محلاية ش باكت ونظم
معلومات فئات فاعةل أأخرى تشمل مس تغيل الش باكت العامة للمواصالت ،ومزودي خدمات الانرتنيت ،ومقديم خدمات ا ألمن
الس يربان ،ومقديم اخلدمات الرمقية وانرشي منصات الانرتنيت.
ويعترب هؤالء التعهدون طرفا اسرتاتيجيا يف تعزيز أأمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية
ومتعهدي القطاع اخلاص وا ألفراد .وينص هذا القانون كذكل عل احتفاظ التعهدين سالفي اذلكر ابلعطيات التقنية الكفيةل بتحديد
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حوادث ا ألمن الس يربان واالبالغ عن أأي حادث قد يؤثر عل أأمن نظم معلومات زبناهئم واختاذ التدابري الوقائية الالزمة لنع
وختفيف وقع الهتديدات أأو الساس هبذه النظم.
كام يويل هذا القانون كذكل أأمهية كبرية للوقاية والتحسيس بشأأن حتدايت ا ألمن الس يربان ،حيث يعهد للسلطة الوطنية
بأأن تنرش ابنتظام عل موقعها الالكرتون النصاحئ والتوصيات الوقائية التعلقة اب ألمن الس يربان لفائدة ادارات ادلوةل وامجلاعات
الرتابية والؤسسات والقاوالت العمومية والبنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية ومتعهدي القطاع اخلاص والواطنني.
✓ مواهجة الهجامت الس يربانية وتعزيز الرمقنة وحامية العطيات الشخصية واحلساسة
تلعب جودة تبادل العلومات و العطيات بني الصاحل اخملتصة لدلوةل دورا هاما يف ماكحفة الهجامت الس يربانية .و ألجل
ذكل ،يضع القانون رق  05.20اطارا للتعاون وتبادل العلومات بني السلطة الوطنية ل ألمن الس يربان والصاحل اخملتصة يف ادلوةل
اللكفة ابلتصدي للجرامئ اليت ختل بسري نظم العاجلة الآلية للمعطيات.
كام تسهم السلطة الوطنية ،وفقا لهذا القانون ،يف دمع الربامج اليت تعدها الهيئات اخملتصة يف ادلوةل من أأجل تعزيز الثقة
وتطوير رمقنة اخلدمات وحامية العطيات ذات الطابع الشخيص.
ومن أأجل مضاعفة قدرات التصدي للهجامت الس يربانية ،فان هذا القانون يعطي أأولوية هامة لتمنية التعاون وتطوير تبادل
التجارب واخلربات مع النظامت والؤسسات الأجنبية الامثةل.
✓ ختويل اللجنة الاسرتاتيجية و السلطة الوطنية صالحيات ووسائل الاضطالع مبهمة حامية نظم العلومات
يويل هذا القانون أأمهية ابلغة حلاكمة ا ألمن الس يربان من خالل حتديد الهام الولكة اىل اللجنة الاسرتاتيجية ل ألمن
الس يربان ،والسلطة الوطنية ل ألمن الس يربان واللجنة الوطنية الدارة ا ألزمات وا ألحداث الس يربانية اجلس مية .كام ينص القانون
رق  05.20عل اماكنية اجراء معليات افتحاص لضامن تنفيذ قواعد أأمن وحامية نظم العلومات.
✓ تعزيز وتطوير البيئة الوطنية ل ألمن الس يربان
اضافة اىل التأأثري البارش عل سري الاقتصاد واجملمتع ،س ميكن هذا القانون من تعزيز البيئة الوطنية ل ألمن الس يربان ،وهو
ما س يعطي دفعة لتطوير اخلدمات يف جمال الاستشارة والافتحاص والرصد ومعاجلة حوادث ا ألمن الس يربان وكذا النتوجات
اليت تسمح بتأأمني الش باكت ونظم العلومات.
ولضامن تطبيق وتنفيذ أأحاكم هذا القانون ،يتضمن هذا النص الترشيعي مقتضيات زجرية يف حاةل االخالل ،مثل عدم
االبالغ عن احلوادث اليت تؤثر عل نظم العلومات ،أأو ايواء العطيات احلساسة خارج الرتاب الوطين ،أأو اعاقة اجراء معليات
افتحاص أأمن نظم العلومات ،أأو عدم تنفيذ القرارات والتدابري ا ألمنية الصادرة عن السلطة الوطنية ل ألمن الس يربان.
تلك ه الغاية من هذا القانون.
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