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 قاعدة البيانات

 األمن في تونسالنصوص القانونية المنظمة لقطاع 
 

 

 بين للمعطيات اإللكتروني بالتبادل يتعلق 0202 جوان 32 في مؤرخ 0202 لسنة 13 عدد الحكومة رئيس من مرسوم
 الهياكل بين وفيما معها والمتعاملين الهياكل

 

 الحكومة، رئيس إن

 التحولو االتصال تكنولوجيات ووزير الفساد ومكافحة والحوكمة العمومية بالوظيفة المكلف الحكومة رئيس لدى الدولة وزير من باقتراح
 الرقمي،

 منه، 07 الفصل من الثانية والفقرة 56و 24و 42 الفصول وخاّصة الدستور على االطالع بعد

 الشخصية، المعطيات بحماية المتعلق 4772 جويلية 40 في المؤرخ 4772 لسنة 52 عدد األساسي القانون وعلى

 المعلومة، إلى النفاذ في بالحق المتعلق 4705 مارس 42 في المؤرخ 4705 لسنة 44 عدد األساسي القانون وعلى

 ةاالتفاقي إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالموافقة المتعلق 4700 ماي 27 في المؤرخ 4700 لسنة 24 عدد األساسي القانون وعلى
 010 قمر اإلضافي وبروتوكولها الشخصي الطابع ذات للمعطيات اآللية المعالجة تجاه األشخاص بحماية المتعلقة أوروبا لمجلس 071 رقم

 الحدود، عبر المعطيات وتدفق وانسياب المراقبة بسلطات الخاص

 أو نقحتها التي النصوص جميع وعلى ،0075 ديسمبر 06 في المؤرخ العلي األمر بمقتضى الصادرة والعقود االلتزامات مجلة وعلى
 منها، مكرر 262 الفصل وخاصة 4705 أفريل 41 في المؤرخ 4705 لسنة 25 عدد القانون وآخرها تممتها

 وآخرها تممتها أو نقحتها التي النصوص جميع وعلى ،0002 جويلية 0 في المؤرخ العلي األمر بمقتضى الصادرة الجزائية المجلة وعلى
 منها، ثالثا 000و مكرر 000 الفصلين وخاصة 4701 فيفري 5 في المؤرخ 4701 لسنة 0 عدد القانون

 اإللكترونية، والتجارة بالمبادالت المتعلق 4777 أوت 0 في المؤرخ 4777 لسنة 12 عدد القانون وعلى

 نقحتها التي النصوص جميع وعلى 4770 جانفي 06 في المؤرخ 4770 لسنة 0 عدد القانون بمقتضى الصادرة االتصاالت مجلة وعلى
 ،4702 أفريل 04 في المؤرخ 4702 لسنة 07 عدد القانون وآخرها تممتها أو

 المعلوماتية، بالسالمة المتعلق 4772 فيفري 2 في المؤرخ 4772 لسنة 6 عدد القانون وعلى

 للمؤسسات، الوطني بالسجل المتعلق 4701 أكتوبر 40 في المؤرخ 4701 لسنة 64 عدد القانون وعلى

 االستثمار، مناخ بتحسين المتعلق 4700 ماي 40 في المؤرخ 4700 لسنة 20 عدد القانون وعلى

 لغرض مراسيم إصدار في الحكومة رئيس إلى بالتفويض المتعلق 4747 أفريل 04 في المؤرخ 4747 لسنة 00 عدد القانون وعلى
 ،"00- كوفيد" كورونا فيروس انتشار تداعيات مجابهة

 للمواطن، الوحيد بالمعرف المتعلق 4747 ماي 04 في المؤرخ 4747 لسنة 00 عدد الحكومة رئيس مرسوم وعلى

 الشخصية، المعطيات لحماية الوطنية الهيئة رأي وعلى

 للمعلومة، النفاذ هيئة رأي وعلى

 .الوزراء مجلس مداولة وبعد

 :نصه اآلتي المرسوم يصدر

 .لهياكلا بين وفيما معها والمتعاملين الهياكل بين للمعطيات اإللكتروني للتبادل المنظمة القواعد المرسوم هذا يضبط – األول الفصل

 :المرسوم هذا أحكام تطبيق مجال من تستثنى

 الديبلوماسية وباألسرار الوطني الدفاع بأسرار المتعلقة والوثائق المعطيات. 

 أمنية صبغة تكتسي التي والوثائق المعطيات. 

 للدولة الحيوية بالمصالح اإلضرار شأنها من التي والوثائق المعطيات. 

 :المرسوم هذا معنى على التالية بالمصطلحات يقصد – 0 الفصل

 عام مرفق بإدارة أو عامة مصلحة ذات بمهمة مكلفة خاصة أو عامة معنوية أشخاص: الهياكل. 

 مهامها إطار في الهياكل تجّمعها أو عليها تتحّصـل أو تنِشُئـها التي والوثائق البيانات: ُمعطيات 

 المعلوماتية نظمها مختلف بين للمعطيات اإللكتروني التبادل من الهياكل تمّكن منظومة: البيني الترابط. 

 البيني الترابط منظومة في بالتصرف لفالمك العمومي الشخص: البيني الترابط مشّغل. 

 المعلوماتية النظم بين معطيات تبادل من تمّكن التي التقنية الوسائل مجموعة: البيني الترابط منصة. 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

 الوثيقةب اإلمضاء صلة يضمن به موثوق تعريف لمنوال طبقا المنشأة الشخصية التشفير عناصر من مجموعة: إلكتروني إمضاء 
 .به المرتبطة اإللكترونية

 إلكترونية ىأخر ببيانات منطقيا متصلة البيانات هذه وتكون معنوي شخص طرف من إحداثها يتم إلكترونية بيانات: إلكتروني ختم 
 .مضمونها وسالمة مصدرها إثبات من تمّكن

 ذلك في جودهاو إثبات من وتمّكن محدد توقيت في إلكترونية أخرى ببيانات تتصل إلكترونية بيانات: االلكتروني التوقيت ختم 
 .التوقيت

 الهجمات من شاملة بصفة الرقمية والمعطيات والشبكات المعلوماتية النظم حماية إلى يهدف نظام كلّ : معلوماتية سالمة نظام 
 .المعطيات أو الشبكات أو النظم تلك استغالل تعرقل أن شأنها من التي االضطرابات من وغيرها واالختراقات

 المعلومة إلى اذوالنف الشخصية المعطيات بحماية المتعلق وللتشريع المرسوم هذا ألحكام طبقا للمعطيات االلكتروني التبادل يتم – 1 الفصل
 .المعلوماتية والسالمة

 .لها مةُملزِ  وتكون رسمّية ِصبغة اإللكترونية َمواقعها على الهياكل تنشرها الّتي المعطيات تكتسي – 4 الفصل

 .الورقية للوثائق القانونية الُحجية بنفس الهياكل بها تتعامل التي اإللكترونية، الوثائق تتمّتع

 :اليةالت للشروط استجابته عند به موثوقا االلكتروني التوقيت ختم أو االلكتروني الختم أو االلكتروني إلمضاءيكون ا – 5 الفصل

 مؤمنا يكون أن. 

 العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع طبقا بها موثوق منظومة بموجب إنشاؤه يتم أن. 

 العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع طبقا بها موثوق الكترونية مصادقة شهادة على بناء استخدامه يتم أن. 

 بها لجاريا القانونية النصوص تستوجبه الذي الخطي لإلمضاء القانونية الحجية نفس به الموثوق االلكتروني لإلمضاء يكون – 6 الفصل
 .العمل

 .العمل بها جاريال القانونية النصوص تستوجبه الذي الورقي للختم القانونية الحجية نفس به الموثوق االلكتروني للختم يكون – 7 الفصل

 الحجية نفس به وثوقالم االلكتروني التوقيت لختم ويكون. االلكتروني التوقيت ختم باعتماد اإللكترونية الوثيقة وتوقيت تاريخ إثبات يتم
 .العمل بها الجاري القانونية النصوص تستوجبها التي التواريخ إلثبات القانونية

 سالمة ثباتإل به الموثوق االلكتروني التوقيت ختم أو به الموثوق االلكتروني الختم أو به الموثوق االلكتروني اإلمضاء يعتمد – 8 الفصل
 .االلكترونية الوثيقة وصحة

 .المحاكم لدى به الموثوق االلكتروني التوقيت ختم أو به الموثوق االلكتروني الختم أو به الموثوق االلكتروني اإلمضاء ويعتمد

 الوحيد عرفالم جلس على للمعطيات اإللكتروني للتبادل أو والمعنويين الطبيعيين األشخاص هوية لتحديد البيني الترابط َيعتمد – 9 الفصل
 .للمؤسسة الوحيد المعرف وسجل للمواطن

 .بينيال الترابط منصة عبر متاحة أو لديها متوفرة وثائق أو معطيات تقديم معها المتعاملين من تطلب أن للهياكل يمكن ال – 32 الفصل

 .للمعطيات الكتروني تبادل عملية كل تسجيل الهياكل على يتعّين – 33 الفصل

 عبر ذلكو تسجيلها تاريخ من سنة خالل عليها االطالع طلبها، القانون لها يخّول التي وللجهات المعطيات بهذه المعنيين لألشخاص ويتاح
 .مؤمنة إلكترونية منصة

 .العمل بها الجاري والتراتيب بالقوانين المحّددة المدة خالل اإللكترونية والوثائق المعطيات بحفظ الهياكل تلتزم – 30 الفصل

 .اإللكترونية والوثائق المعطيات سالمة بضمان الهياكل تلتزم

 .البيني الترابط مشغل مهمة لإلعالمية الوطني المركز إلى ُيعهد – 31 الفصل

 .البيني الترابط منصة عبر حصرية بصفة البيني الترابط يؤمن

 :التالية بالمهام البيني الترابط مشغل يكلّف – 34 الفصل

 خدماتها وسالمة استمرارية وضمان فيها والتصّرف البيني الترابط منصة تركيز. 

 التبادل طلبات ومعالجة تلقي. 

 التبادل لعملية التنظيمية واإلجراءات الفنية الرقابة أساليب تحديد. 

 سنة اللخ طلبها القانون لها يخّول التي وللجهات بها المعنيين لألشخاص وإتاحتها المنصة عبر معطيات تبادل عملية كل تسجيل 
 .تسجيلها تاريخ من

 .حكومي أمر بمقتضى المرسوم هذا أحكام تطبيق وإجراءات وصيغ شروط تضبط – 35 الفصل

 .نشره تاريخ من النفاذ حيز ويدخل التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر – 36 الفصل

 .0202 جوان 32 في تونس


