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 اململكة املغربية     

دارة ادلفاع الوطن     ا 

 املديرية العامة لأمن نظم املعلومات 
 

املزتايدة التحدايت  مواهجة  طار  ا  ووسائل   يف  الانرتنيت  ش بكة  عىل  قبال  ال  ارتفاع  مع  الرمقي  الفضاء  يطرهحا  اليت 

لتقوية مناعة نظم اختاذ العديد من ال جراءات    الأخرية عىل  واتيف الس ن  معلت اململكة املغربية  احلديثة،التصال  

متاكمةل وفعاةل لأمن نظم املعلومات تأأخذ  أأمام اخملاطر احملدقة هبا واحلفاظ عىل منظومة وطنية  املعلومات الوطنية  

 بعني الاعتبار الس ياق الوطن وادلويل. 

الصدد هذا  متويف  من    وضع   مؤخرا  ،  للأ مؤسسايت  طار  رمق  مبوجب    الس يرباينا  ابلأمن    05.20القانون  املتعلق 

تتوىل  الس يرباينلأمن  ل  الاسرتاتيجية  جنةالل   يضم  واذلي،  الس يرباين هذا    اليت  يف  الاسرتاتيجية  التوهجات  حتديد 

فضال الس يادية،  الرمقية  املعطيات  وحامية  معل  اجملال  نظم  واس مترارية  جاهزية  ضامن  ادلوةل  ومات  عن  مؤسسات 

ىل ذكلوالبنيات التحتية ذات الأمهية احليوية ضافة ا  حداث    ،. ا    دارة الأزمات والأحداث الس يربانية جلنة وطنية ل  مت ا 

ثر وقوع ت  اجلس مية   .رباينيحوادث أأمن س  تلكف بضامن تدخل منسق يف جمال الوقاية وتدبري الأزمات عىل ا 

هذا يضم  املعلومات    أأيضا  ال طار  كام  نظم  لأمن  العامة  اختاذ املديرية  خالل  من  العمليايت  ابلشق  خصوصا  امللكفة 

ىل تعزيز حامية ومصود نظم املعلومات الوطنية  .الس يرباينتزنيال لالسرتاتيجية الوطنية للأمن  التدابري الهادفة ا 

طار سعهيا لتطوير القدرات الالزمة محلاية املصاحل احليوية لدلوةل والاقتصاد الوطن يف جمال   يف هذا الس ياق ويف ا 

املعلومات نظم  املعلومات  حترص  ، أأمن  نظم  لأمن  العامة  الالزمةعىل    املديرية  التقنية  املساعدات  للبنيات   تقدمي 

دقيق  عمليات تب  ،كفاءة وخربة أأطرها ادلاخلية عىل ، اعامتدا ابس متراراملديرية  تقومكام التحتية ذات الأمهية احليوية، 

  ها بغية تقيمي نضج   ،معلومات الوزارات واملؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاسرتاتيجيوافتحاص أأمن نظم  

ىل تعزيز ا  اقرتاح مجموعة من التوصيات الرامية  عىل  كام تعمل  الأمن وقدرهتا عىل الصمود أأمام الهجامت الس يربانية.  

حول    وكذا حتسيس الهيئات واملؤسسات املفتحصة  وتتبع تنفيذها  الوطن  الصعيدأأمن ومصود نظم املعلومات عىل  

 رضورة تطبيق ال جراءات الاحرتازية والوقائية. 

 ،خالل تدخالت مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجامت املعلوماتية  من املديرية العامة    تعمل،  وعىل صعيد أ خر

التصدي ابل ضافة اىل    احلساسةعىل تعزيز معليات رصد الثغرات اليت من شأأهنا أأن تشل الأنظمة أأو البنيات التحتية  

ىل يلهجامت الس  ل  اليت مل يمت تأأميهنا بشلك  ساسةرسقة املعلومات احل   ها أأوو حم أأو ري املعطياتيتغ ربانية اليت هتدف ا 

دارة حوادث    عىلمن هجة أأخرى  املركز    ويسهر    . التصالت أأو تغيريهايلحق  اعرتاض  ي  لأ   التصدي  وكذا  ،حصيح ا 

برسعة ودقة بناء عىل املعرفة املكتس بة من تقنيات كشف الاخرتاقات ها  حتليل   عن طريقرباين،  يوهتديدات الأمن الس  

 :  . ويعمتد املركز لتأأمني خدماته عىلاخلطوات الالزمة للتعامل مع احلوادث الس يربانية ذاختاعىل و 
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لأمهية احليوية  نظم املعلومات يف ال دارات والهيئات العامة والبنيات التحتية ذات املسؤويل أأمن  تقدمي الاستشارات   -

عند ظهور هتديدات جديدة، أأو عرب حتديث أأنظمة امحلاية لكتشاف ومنع الاخرتاقات والتأأكد   فامي يتعلق ابلثغرات

 ؛ اكتشاف الهتديدات والتعامل معها بشلك فعال عىل تكل الأنظمة  قدرةمن 

صدار العديد من  رفع مس توى التوعية من خالل   - نرشة ومذكرة أأمنية   621  بلغ عددها  ال خبارية، واليت  املذكراتا 

 ؛2021نرشة ذات طبيعة حرجة وذكل خالل س نة  188من بيهنا 

ماكنية    عن طريق املسح الشامل  اكتشاف الثغرات التقنية يف الوقت املناسب - ومعاجلهتا بشلك فعال، وذكل ملنع ا 

هتا التقنية ومجيع اخلدمات املقدمة  ربانية عىل الأنظمة احلساسة ومكوانياس تغالل هذه الثغرات أأثناء الهجامت الس  

املواقع ال لكرتونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف اذلكية والربيد ال لكرتوين    وخاصةخارجيا عن طريق ال نرتنت  

 ؛2021تطبيقا للويب س نة  54، حيث مت تقيمي والأهجزة املس تعمةل يف ادلخول والعمل عن بعد

جرا - الهجوم   الاخرتاق  اتاختبار ء  ا  تقنيات  حمأاكة  خالل  من  وذكل  الس يرباين،  الأمن  قدرات  فعالية  مدى  لتقيمي 

أأيضا من التأأكد من    ختباروميكن هذا الا .الس يرباين الفعلية وأأساليبه لكتشاف نقاط الضعف الأمنية الغري معروفة

 ؛مس توى اخملاطر املرتبطة هبااليت تعاجل الثغرات الأمنية حسب الالزمة تطبيق التحديثات وال صالحات 

من أأجل الاكتشاف الاستبايق للهجامت    بطريقة مس مترةرباين وحتليلها ومراقبهتا  يمجع جسالت أأحداث الامن الس   -

دارة خماطرها بفعالية، ملنع الااثر السلبية احملمتةل أأو تقليلهايالس   ما    ل، تسجي2021، حيث مت خالل س نة  ربانية وا 

 . عامل معهاحادث مت الت 577مجموعه 

عند   جاهزيته  ومس توى  كام يرفع من درجة يقظته  هجوده  مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجامت املعلوماتية  ويكثف 

اجليوس ياس ية أأو نشوء بعض الأزمات عىل الصعيد ادلويل كام هو حال احلرب الروس ية  تجاذابت  تصاعد التوترات وال 

الس يربانية    واليتالأوكرانية   الهتديدات  خطر  تنايم  اىل  غالبا  وتريةتؤدي  الباب املركز    ويعمتد الهجامت.    وارتفاع  هذا    يف 

    اخلربات.   وتقامسامي يتعلق بتبادل املعلومات  يف ادلول الصديقة خصوصا ف  اليت تربطه بنظرائه  التعاون  عىل عالقات  أأساسا

س بقمع  زاة  وموا مجيع  ،  ما  الش باكت،  وخصوصا  الأطراف،تنخرط  خدمات    ومزودي  للمواصالت  العامة  مس تغيل 

 ومتعهدي القطاع اخلاص والأفراد   والبنيات التحتية ذات الأمهية احليوية  الهيئات  يف تعزيز أأمن نظم معلومات،  الانرتنيت

  أأي حادث قد يؤثر عىل  والابالغ عن   حوادث الأمن الس يرباين  الكفيةل بتحديد  التقنية عطياتابمل   حتفاظالامن خالل  

 .ساس هبذه النظموختفيف وقع الهتديدات أأو امل  نع مل  الالزمة الوقائية واختاذ التدابري  زبناهئم معلومات  أأمن نظم

ابأأما   يتعلق  املوارد  فامي  قدرات  من  املديريةالبرشيةلرفع  تعمل  برجمة  ،  وتكوينية    اتدور  عىل  الأطر    لفائدةتدريبية 

ش  طار  ا  يف  املعلومات  نظم  أأمن  جمال  يف  العامةل  اجملالاك أاملتخصصة  هذا  يف  رائدة  ودولية  وطنية  هيئات  مع  كام ت   .

املشاركة يف    عىلو تسهر عىل تنظمي متارين عىل املس توى الوطن لتقيمي اجلاهزية لالس تجابة حلوادث الأمن الس يرباين  

من التابعة للجنة الاسرتاتيجية للأمن الس يرباين  ابدرت فرق مركز معليات الأ   وقد  الامترين املنظمة عىل الصعيد ادلويل.

لكرتونيني س نة ىل تنظمي مترينني ا     فريقا. 60 فهيام ك، شار 2021 ا 

تعزيز جمهوداهتا املتعلقة بزتويد مسؤويل أأمن  املديرية العامة لأمن نظم املعلومات    وارتباطا بدورها التحسييس، تواصل

نظم معلومات ال دارات واملؤسسات العمومية وكذا تكل املتعلقة مبشغيل البنيات التحتية احليوية الوطنية ابلعديد من  

 الارشادات التقنية املتعلقة ابملس تجدات يف جمال أأمن نظم املعلومات.


