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 قاعدة البيانات

 لقطاع األمن في تونس النصوص القانونية المنظمة 
 

 

 الخصوصية  الوثائق  استبقاء  مدد  جداول  تحيين  على  بالمصادقة  يتعلق  2019  ديسمبر  16  في  مؤرخ  الداخلية  وزير  من  قرار
 2008 سبتمبر 29 في المؤرخ  المحلية والتنمية الداخلية وزير بقرار عليها المصادق الوطني األمن لمصالح

 

 الداخلية،  وزير إن  

 الدستور، على االطالع  بعد

 باألرشيف،  المتعل ق 1988 أوت 2 في  المؤرخ  1988 لسنة 95  عدد القانون وعلى

  1454 عدد باألمر المنق ح الداخلية وزارة  مشمــوالت بضبط المتعلق 1975 مـاي 30 في  المؤرخ 1975 لسنة 342 عــدد األمر وعلى
 ،2001 جوان 15 في  المؤرخ 2001 لسنة

ف  وتراتيب  شروط  بضبط  المتعلق  1988 ديسمبر 13 في  المؤرخ  1988 لسنة  1981 عدد  األمر  وعلى   الجاري  األرشيف في  التصر 
  1998 لسنة  2548 عدد  باألمر المنق ح العام  األرشيف على  واالطالع األرشيف وتحويل  األرشيف  وإتالف  وفرز  الوسيط  واألرشيف 
خ  منه، 5 الفصل وخاص ة  1998 ديسمبر 28 في  المؤر 

ف مجال  في بالمسؤولية المتعل ق 1993 جويلية 5 في المؤرخ 1993 لسنة 1451 عدد األمر  وعلى   الوثائق  إلى  بالنسبة  والحفظ التصر 
 اإلدارية،

  جميع  وعلى  داخلية ال  بوزارة الداخلي األمن قوات   هياكل بتنظيم  المتعل ق 2007 أوت  15 في  المؤرخ  2007 لسنة  246 عدد  األمر  وعلى
مته أو نق حته التي  النصوص  ،2019 جانفي  11 في  المؤرخ 2019  لسنة 13 عدد  األمر وخاصة   تم 

 وأعضائها،  الحكومة رئيس  بتسمية المتعل ق 2016  أوت 27 في  المؤرخ 2016 لسنــة 107 عــدد  الرئاسي األمر  وعلى

 بالحكومة، عضو  بتسمية المتعلق 2018 جويلية  30 في  المؤرخ  2018 لسنة  69 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

خ  المحلية  والتنمية  الداخلية  وزير  قرار   وعلى   الخصوصية  الوثائق  استبقاء  ُمدد  جداول  على  بالمصادقة  المتعل ق  2008  سبتمبر  29  في  المؤر 
 الوطني،  األمن لمصالح

ر  وعلى خ الوطني لألرشيف  العام المدير مقر    الوثائق  استبقاء ُمدد  جداول تحيين على بالموافقة  المتعل ق 2019 سبتمبر 6 في المؤر 
 .الوطني األمن لمصالح  الخصوصية

 :يلي ما  قرر

  العامة  واإلدارة الوطني لألمن العامة  لإلدارة الخصوصية  الوثائق استبقاء  ُمدد لجداول  المحي نة  الصيغة على المصادقة تتم   - األّول الفصل
 وثالثين وسبع خمسمائة  على  تحتوي والتي 2008 سبتمبر 29 في  المؤرخ  المحلية  والتنمية  الداخلية وزير بقرار  عليها المصادق للعمليات

 .منها 22.3 وعدد  21.3 وعدد  20.  3 عدد  الحفظ قواعد   في وذلك صفحة ( 148) وأربعين وثمان  مائة في  وردت  حفظ  قاعدة( 537)

 .بالجداول  ورد  ما  بتطبيق يخصه، فيما كل  للعمليات، العام  والمدير الوطني  منلأل العام المدير يُكلف  -  2 الفصل

  ذلك  الحاجة  اقتضت  كل ما  الجداول  هذه  بتحيين يخص ه،  فيما كل   مكلفان، للعمليات  العــام  والمدير  الوطني لألمن  العـام  المدير  -  3 الفصل 
  لسنة  2548 عدد  باألمر والمنق ح 1988 ديسمبر  13 في  المؤرخ  1988 لسنة  1981 عدد  باألمر عليها المنصوص  اإلجراءات  وفق

 .أعاله  إليه المشار  1998 ديسمبر 28 في المؤرخ  1998

 .التونسية  للجمهوريـة الرسمي  بالرائـد القرار  هذا ينشـر  ـ 4 الفصل

 .2019 ديسمبر  16 في  تونس 

 


