التجربة التونسية يف جمال محاية الفضاء السيرباني
لقد طرح ظهور األنرتنات وتعميم استعماهلا يف أغلب اجملاالت احلياتية إشكالية محاية الفضاء السيرباني مما
فرض على أغلب مشرعي العامل تطوير قوانينهم قصد احتواء هذه التقنية وتعزيز الثقة يف التعامل بها مبا
يضمن استعماهلا االستعمال األمثل واالستفادة منها يف أغلب املعامالت اليومية وإدماجها يف الدورة االقتصادية
ووعيا منه بأن الفضاء السيرباني ال جيب أن يكون يف منأى عن الضوابط القانونية فقد تدخل املشرع التونسي
خالل الفرتة املمتدة بني سنة  1999وسنة  2005سواء بتنقيح القوانني ذات الصلة أو إصدار قوانني جديدة
وإحداث هياكل يف اجملال تعنى بالسهر على مراقبة وتطوير التعامل بالتكنولوجيات احلديثة كل حسب
تدخلها.

اإلطار القانوني:
يف جمال السالمة املعلوماتية:
أصدر املشرع التونسي يف جمال السالمة املعلوماتية القانون عدد  05لسنة  2004املؤرخ يف  03فيفري 2004
واملتعلق بالسالمة املعلوماتية والذي أخضع املؤسسات ذات الشبكات اإلعالمية املرتبطة فيما بينها عرب
شبكات خارجية لالتصاالت واملؤسسات اليت تتوىل املعاجلة اآللية للمعطيات الشخصية حلرفائها يف إطار
توفري خدماتها عرب شبكات االتصاالت للتدقيق اإلجباري الدوري السنوي من طرف خرباء أشخاص طبيعيون
أو معنويون مصادق عليهم مسبقا من قبل الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية وهي اهليكل احملدث مبقتضى
أحكام الفصل  2من القانون املذكور والذي أوكل هلا املشرع مجلة من املهام الواقع التنصيص عليها بالفصل
 3من ذات القانون ماحنا إياها صالحيات رقابية وتنظيمية.
يف جمال محاية املعطيات الشخصية:
نظرا لضرورة استعمال البيانات الشخصية يف جمال املعلوماتية ولغرض محاية هذه البيانات الرتباطها الوثيق
باحلياة اخلاصة لألفراد فقد أصدر املشرع التونسي القانون األساسي عدد  63لسنة  2004واملتعلق حبماية
املعطيات الشخصية والذي ضبط مبقتضاه شروطا ملعاجلة هذه املعطيات حمدثا هيكال يسهر على حسن
تطبيق مقتضياته وهو اهليئة الوطنية حلماية املعطيات الشخصية.
يف جمال املبادالت والتجارة االلكرتونية:
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يف إطار مواكبة تطورات اإلقتصاد العاملي اجلديد أولت احلكومة التونسية التجارة اإللكرتونية اإلهتمام
الالزم من أجل النهوض بهذا القطاع وزرع الثقافة الرقمية و يتمثل ذلك من خالل:
• إحداث جلنة وطنية للتجارة اإللكرتونية سنة 1997
• إنعقاد جملس وزاري حول اإلقتصاد الرقمي سنة 1999
• إصدار القانون عدد  83لسنة  2000واملتعلق باملبادالت والتجارة االلكرتونية اإللكرتونية مع
إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونية سنة  2000حبيث أصبح من املمكن لإلدارة
واخلواص تصريف أمورهم اليومية بطريقة الكرتونية.
• إصدار القانون عدد  51لسنة  2005املؤرخ يف  27جوان  2005واملتعلق بالتحويل االلكرتوني
لألموال.
• إصدار القانون عدد  57لسنة  2000املؤرخ يف  13جوان  2000واملتعلق بتنقيح وإمتام بعض فصول
من جملة االلتزامات والعقود (إضافة فقرة ثانية للفصل  453قصد االعرتاف باإلمضاء االلكرتوني
وإضافة الفصل  453مكرر قصد االعرتاف بالوثيقة االلكرتونية)
الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونية:
مت إحداثها سنة  2000و تُمثل سلطة املصادقة اجلذر يف تونس و من مهامها األساسية :
 ضمممممان سممممالمة املبممممادالت اإللكرتونيممممة عموممممما وإسممممناد أو إلغمممماء شممممهادات املصممممادقة االكرتونيممممة إسممممناد شممممهادة مممممموزع واع و هممممي عبممممارة عمممممن إثبممممات هويممممة للمواقمممممع التجاريممممة و ضمممممان لسمممممالمةاملعممامالت مممن خممالل  -تمموفري منمماخ مممؤمن و حممممي و ذلممك بتعتممماد بروتوكممول  SSLأو (Secure
)Socket Layer
 إسناد شهادات اإلمضاء اإللكرتوني.االعرتاف القانوني بتقنية التشفري:
لقممممد وقممممع التنصمممميص علممممى تقنيممممة التشممممفري صمممملب أحكممممام القممممانون عممممدد  83لسممممنة  2000واملتعلممممق
باملبممممادالت والتجممممارة االلكرتونيممممة كممممما نممممص املشممممرع التونسممممي صمممملب أحكممممام الفصممممل  9مممممن جملممممة
االتصاالت الصادرة مبقتضى القانون عدد  01لسنة  2001املؤرخ يف  15جانفي  2001على أن:
" تضممممبط مبقتضممممى أمممممر شممممروا وإجممممراءات اسممممتعمال وسممممائل أو خممممدمات التشممممفري عممممرب شممممبكات
االتصاالت وكذلك شروا تعاطي األنشطة ذات العالقة".
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وقممممد صممممدر بتمممماري  21جويليممممة  2008األمممممر عممممدد  2639واملتعلممممق بضممممبط شممممروا وإجممممراءات توريممممد
وتسمممممويق وسمممممائل أو خمممممدمات التشمممممفري عمممممرب شمممممبكات االتصممممماالت والمممممذي أسمممممند للوكالمممممة الوطنيمممممة
للمصادقة االلكرتونية صالحية املصادقة التقنية على وسائل التشفري.
وأمممممام التطممممور الممممتقن السممممريع لتكنولوجيممممات االتصممممال وضممممرورة احتممممواء املنظومممممة القانونيممممة جلميممممع
اإلشممممكاليات الممممميت ركمممممن أن تطممممرح جمممممراء اسمممممتعمال التقنيمممممات احلديثممممة فقمممممد أعمممممدت احلكوممممممة
التونسممممية مشمممماريع قمممموانني بغايممممة تطمممموير النصمممموص القانونيممممة احلاليممممة مبمممما يسمممممح باسممممتيعابها جلميممممع
التقنيات املستحدثة وهي كالتالي:
 مشروع قانون أساسي يتعلق حبماية املعطيات الشخصية. -مشروع قانون يتعلق مبكافحة جرائم أنظمة املعلومات واالتصال.

3/3

