
  

 

 
 

 

 تعلق ابلأمن الس يربان ال   05.20  رق  قانون لل ية مذكــرة تقدي 
عل  الزتايد  الاعامتد  العلومات  مع  الأ   واالتصاالت  تكنولوجيات  و  الؤسسات  و  الرشاكت  و  احلكومات  قبل  ، فرادمن 

ولأجل    اخملاطر الس يربانية.  للوقاية من  هجها العاملاأأحد التحدايت اليت يو رمقي  الفضاء  لل  الاس تخدام الآمن و الناسبضامن    أأحضى

ىل  ادلول   العديد من  ، قامتذكل  بغية ،  هذا التقدم التكنولويج  لواكبة  والتنظمييطار الترشيعي  ال  تعزيز ا  بتبين التدابري الرامية ا 

 . الأمن الس بريان اذلي يشلك عامال أأساس يا لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصاديةتعزيز 

اليوم التحتية التكنولوجية، جعل من الرضوري    ياتالرمقي، والاعامتد الزتايد عل البن   التحول  الكبري اذلي عرفهالتقدم  ف

قانونوضع   طار  اليت    ،ا  الأنشطة  من  الس يربان  الفضاء  يف  ممارس هتامت  تمحلاية  سواء  الالكرتونية  العامالت  يف  الثقة  تعزيز   عرب 

ىل اختاذ تدابري  وذلكل  .الأشخاص اذلاتيني أأو الاعتباريني  طرف ترشيعية وتنظميية ملزمة يف جمال  ، اضطرت مجموعة من ادلول ا 

ساءة اس تخدام    التحولجناح معلية  ا  الأمن الس يربان من أأجل تأأمني نظم العلومات و  الرمقي وامحلاية من خماطر اجلرامئ الس يربانية وا 

 العطيات الشخصية واحلساسة.

 تعزيز ادلول لترشيعاهتا التعلقة ابلأمن الس يربان    .1
مبقتضيات  ترسانهتا القانونية يف جمال الأمن الس يربان    2013يف س نة  ، عززت فرنسا  الثالو عل سبيل    يف هذا الس ياق 

  حيث   .عل التعهدين ذوي الأمهية احليوية، من خالل قانون الربجمة العسكرية، تعزيز أأمن نظم العلومات اليت يس تعملوهنا  تفرض

اليت تس هتدف زبناهئا،  بفعالية يف رصد الهجامت الس يربانية  يشاركوابأأن  يفرض هذا القانون عل مس تغيل ش باكت االتصاالت  

طارا قانونيا حيدد    2015س نة    أأيضا يف  وضعت الوالايت التحدة الأمريكيةكام    ابلزتاماهتا.   عقوابت عل الأهجزة اليت ختل  يقرو  ا 

 قواعد امحلاية من الهتديدات الس يربانية. 

 وأأنظمةالش باكت  أأمن    بشأأن   يهتوج   اعامتد  2018و  2016  يتسنخالل  عل التوايل    مت  ،الاحتاد الأورويبوعل مس توى   

كام سامهت الأمم التحدة    .الشخصية لواطين الاحتاد من سوء الاس تخدام  العطياتالبياانت و امية  ب خاص  توجيه  و   العلومات 

قرار    يف  جمهودات فريق اخلرباء احلكوميني التابع للمنظمة  من خالل  2013س نة   القانون ادلويل يف الفضاء   مبادئ وقواعد  تطبيقا 

  الس يربان.

 2011منذ س نة    جتربة غنية انطلقت الأمن الس يربان ابلغرب:   .2

س نة   منذ  الغرب  حتت  2011اخنرط  وأأيده،  هللا  نرصه  السادس  محمد  الكل  اجلالةل  لصاحب  الرش يدة  يف  القيادة   ،

الاسرتاتيجية الوطنية   2012س نة    بالدان  تاعمتد  ، حيثالثقة الرمقية  تعزيزالقدرات الوطنية لأمن نظم العلومات و   تطويرمسار  

العمومية منذ س نة   الؤسساتاال دارات و   بدأأت يف تطبيقهاوكذا التوجهيات الوطنية لأمن نظم العلومات اليت    ،للأمن الس يربان

2014 . 

الاسرتاتيجية لهذه  س نة    وتزنيال  الوطين  ادلفاع  دارة  ا  قامت  مرسوم ب   2016،  عداد  نظم شأأن  اب  حامية  جراءات  ا  حتديد 

ىل  الأمهية احليويةاحلساسة للبنيات التحتية ذات    العلومات صدار قرار لرئيس احلكومة  ، ابال ضافة ا  حيدد رشوط   2018س نة  ا 

و  احليوية  الأمهية  ذات  التحتية  للبنيات  احلساسة  العلومات  نظم  الفتحاص  اخلواص  التعهدين  جراء  كذا  اعامتد  ا  هذا  كيفيات 

 الافتحاص. 

ة ــ ـربــيــــة الغــــــالملــك  
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طار  يشهدها  للتطورات اليتوابلنظر  جمال الأمن الس يربان، فقد أأصبح رضوراي أأكرث من أأي وقت مىض، التوفر عل ا 

سيس لفائدة  القيام بعمليات التح و قانون شامل يكن من تعزيز أأمن نظم معلومات ادلوةل والبنيات التحتية ذات الأمهية احليوية،  

 الأفراد. هيئات القطاع اخلاص و 

 لتعزيز الثقة والأمن الرمقي 05.20 رق  قانون  ال .3

ويف ظل ما    ،الأمن الس يربان  الناحجة يف جمال  التجارب ادلولية القارنةو   لترشيعات اس تئناسا مبختلف او وفقا لا تقدم،  

دارة ادلفاع الوطين قامت ،اليدانيف هذا  رامكته بالدان من جتربة عل الس توى الوطين عداد اب  ، الساميةالوافقة اللكية  ، بعد ا 

يوليو   25)  1441ذي احلجة    4صادر يف  ال   1.20.69بتنفيذ الظهري الرشيف رق    تعلق ابلأمن الس يربانال 05.20 رق    قانونال

ىل ما ييل: هيدفاذلي ، (2020  ا 

 نظم العلومات  مصود  و تعزيز حامية   ✓

ىل  وسائل امحلاية ايف وضع قواعد قانونية بشأأن  هذا القانون  ل   تتجل الأهداف الأساس ية ودمع الاقتصاد  الثقة    تعزيزلرامية ا 

 ، وبشلك أأمع ضامن اس مترارية الأنشطة الاقتصادية والاجامتعية لبالدان. الرمقي

نظم معلومات    مصودتعزيز حامية و اليت هتم    ال س اميهداف الاسرتاتيجية الوطنية للأمن الس يربان،  لأ   احتقيقو ولهذا الغرض،  

ىل تقوية   نص الترشيعيهذا ال ادلوةل وامجلاعات الرتابية وكذا البنيات التحتية ذات الأمهية احليوية، يتضمن   تدابري أأمنية هتدف ا 

جراءات الوقاية وامحلاية    التحولالقدرات الوطنية يف هذا اجملال والسامهة يف تأأمني معلية   يف مواهجة  الرمقي ابلغرب وكذا تنس يق ا 

 جهامت وحوادث الأمن الس يربان.

الصدد،   هذا  طار   05.20رق    القانون  ضع يويف  دارات  يلزم    اقانوني  اا  الرتابية  ادلوةل  ا    والقاوالت والؤسسات  وامجلاعات 

اعتباري  ولكالعمومية   آخر  خشص  العام  أ للقانون  ابلهيئات  ،خاضع  بعد  فامي  لهيم  ا  والقواعد  ال   ابحرتام  ،الشار  والأنظمة  توجهيات 

 .يف هذا اجملال والراجع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنية

تنفيذ التدابري التقنية والتنظميية ال دارة اخملاطر الس يربانية وجتنب احلوادث اليت قد    الهيئاتكام يفرض هذا القانون عل  

بالغ السلطة الوطنية للأمن الس يربان  وعلومات  التؤثر عل نظم   بأأي حادث يؤثر عل أأمن أأو سري نظم العلومات  الالزتام اب 

جياد احللول الناجعة الوطنية  سلطةلل  يتس ىنحىت  وذكل اخلاصة هبا  .هذا احلادثمن أأجل جتاوز ا 

عداد خمططات ضامن او   بتعيني مسؤول عن أأمن نظم العلومات  ةهيئ  لكالقانون  هذا  ويلزم     الأنشطةس مترارية واس تئناف  ا 

 .اانقطاعاهت ال بطال مفعول يف أأقرب الآجال

ىل   أأيضا عل البنيات التحتية ذات الأمهية احليوية،    ترسيواليت    الهيئاتتكل  الأمنية اليت ختضع لها    اال جراءاتوابال ضافة ا 

ضافية خاصة    05.20قانون رق  ينص ال ، اليت تتوفر عل نظم معلومات حساسةذات الأمهية احليوية    لبنيات التحتيةابعل أأحاكم ا 

خضاع هذه النظم    ،اخلاصة هبا  العلومات احلساسةنظم    عل  ابلصادقةتكل التعلقة  ال س امي   من قبل الأعوان فتحاصات أأمنية  ال  وا 

 من طرف السلطة الوطنية.   نيؤهلال اال فتحاصمتعهدي العمتدين من طرف السلطة الوطنية أأو من قبل 

 أأخرى ق امحلاية بدمج فئات فاعةل  ع نطا ي وس  ت  ✓

اختاذ  اب  التعلق  05.20رق    قانونالينص   عل  الس يربان  الالزمةالتقنية  تدابري  ال لأمن  ونظم   والتنظميية  ش باكت  محلاية 

خدمات الانرتنيت، ومقديم خدمات الأمن    ومزودي،  للمواصالت  العامةتشمل مس تغيل الش باكت    أأخرىمعلومات فئات فاعةل  

 الس يربان، ومقديم اخلدمات الرمقية وانرشي منصات الانرتنيت. 

التعهدون  و  هؤالء  معلومات    ااسرتاتيجي  طرفايعترب  نظم  أأمن  تعزيز  احليوية    الهيئاتيف  الأمهية  ذات  التحتية  والبنيات 

تحديد الكفيةل ب التقنية    التعهدين سالفي اذلكر ابلعطياتاحتفاظ  عل  كذكل  القانون    هذاومتعهدي القطاع اخلاص والأفراد. وينص  
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 واختاذ التدابري الوقائية الالزمة لنع   زبناهئم علومات  مأأي حادث قد يؤثر عل أأمن نظم    غ عن حوادث الأمن الس يربان واال بال 

 . وختفيف وقع الهتديدات أأو الساس هبذه النظم

يعهد للسلطة الوطنية حيث    الس يربان، بشأأن حتدايت الأمن    التحسيسللوقاية و  ةري أأمهية كب  كذكل  القانون  هذا يويل  كام  

دارات ادلوةللفائدة    لأمن الس يربانابالتعلقة  الوقائية  والتوصيات    النصاحئ  الالكرتون  هاوقع معل    ابنتظامبأأن تنرش   وامجلاعات   ا 

  .والبنيات التحتية ذات الأمهية احليوية ومتعهدي القطاع اخلاص والواطنني العمومية والقاوالتوالؤسسات الرتابية 

 الس يربانية وتعزيز الرمقنة وحامية العطيات الشخصية واحلساسة   الهجامت  واهجة م  ✓

 ولأجل  .الس يربانيةالهجامت  ماكحفة  دورا هاما يف  بني الصاحل اخملتصة لدلوةل    و العطيات  جودة تبادل العلومات تلعب  

طارا للتعاون وتبادل العلومات بني السلطة الوطنية للأمن الس يربان والصاحل اخملتصة  05.20قانون رق  ، يضع الذكل دلوةل يف ا  ا 

 .للمعطياتالعاجلة الآلية  بسري نظم  ختلاليت  رامئللج لتصدياباللكفة 

من أأجل تعزيز الثقة   يف ادلوةل  اخملتصة  هيئاتتعدها ال   الربامج اليتيف دمع    ،القانون  لهذا  وفقا  ،السلطة الوطنية  تسهم  كام

 حامية العطيات ذات الطابع الشخيص. و دمات اخلوتطوير رمقنة 

تبادل    تطويرو   لتمنية التعاون  هامةالقانون يعطي أأولوية    هذا، فا ن  للهجامت الس يربانية  التصديقدرات  مضاعفة  أأجل  من  و 

  .الامثةل الأجنبية الؤسساتو   مع النظامتالتجارب واخلربات 

 حامية نظم العلومات   مة ضطالع مبهالا   ووسائل  صالحيات السلطة الوطنية  اللجنة الاسرتاتيجية و    ختويل  ✓

للأمن   ابلغة  أأمهية  القانون  هذا  يويل الاسرتاتيجية  اللجنة  ىل  ا  الولكة  الهام  حتديد  خالل  من  الس يربان  الأمن  حلاكمة 

قانون  كام ينص ال .اجلس ميةوالسلطة الوطنية للأمن الس يربان واللجنة الوطنية ال دارة الأزمات والأحداث الس يربانية   الس يربان،

جراء معليات افتحاص لضامن تنفيذ قواعد أأمن وحامية نظم العلومات.  05.20رق  ماكنية ا   عل ا 

 ة الوطنية للأمن الس يربان تطوير البيئ و تعزيز   ✓

ىل التأأثري البارش عل سري الاقتصاد واجملمتع، س ميكن هذا القانون من تعزيز البيئة الوطنية للأمن الس يربان، وهو   ضافة ا  ا 

ر اخلدمات يف جمال الاستشارة والافتحاص والرصد ومعاجلة حوادث الأمن الس يربان وكذا النتوجات ما س يعطي دفعة لتطوي

 تأأمني الش باكت ونظم العلومات. اليت تسمح ب 
 

عدم مثل    ،خاللاال  يف حاةل    مقتضيات زجرية  الترشيعي  هذا النص، يتضمن  القانون  ولضامن تطبيق وتنفيذ أأحاكم هذا

يواء  وأأ اال بالغ عن احلوادث اليت تؤثر عل نظم العلومات،  جراء  وأأ  ،احلساسة خارج الرتاب الوطينالعطيات ا  عاقة ا    معليات ا 

 للأمن الس يربان.  والتدابري الأمنية الصادرة عن السلطة الوطنية القراراتعدم تنفيذ  و أأ  ،أأمن نظم العلوماتافتحاص 
 

 الغاية من هذا القانون.    ه تلك 


