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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية 25/2018عدد مشروع قانون أساسي 

 

 في األحكام العامة –الباب األول 

 

يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط واإلجراءات الواجب احترامها  –الفصل األول 
 معالجة تلك المعطيات.في إطار 

ض والتي تتم على التراب التونسي فيما ال يتعارتنطبق أحكام هذا القانون على المعالجة اآللية وغير اآللية للمعطيات الشخصية  – 2الفصل 
 مع مقتضيات األمن العام والدفاع الوطني وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 وال تنطبق على معالجة المعطيات الشخصية لغايات االستعمال الشخصي أو العائلي.

القانون وتحت مراقبة لجة المعطيات الشخصية وفقا لقواعد الشفافية واألمانة واحترام كرامة الذات البشرية وألحكام هذا اتتم مع – 3الفصل 
 هيئة حماية المعطيات الشخصية.

 إجرامية. غاية أليويحجر في كل الحاالت استعمال تلك المعطيات لغاية االساءة إلى األشخاص أو التشهير بهم أو 

 يقصد على معنى هذا القانون بـ:  – 4الفصل 

قابال للتعريف بطريقة مباشرة  البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو : كلالمعطيات الشخصية -1
عنصر محدد للهوية مثل اللقب  خاللالعديد من خالل العديد من  المعلومات أو الرموز، وال سيما من  خاللأو غير مباشرة، من 

ددة للمكان أو معرف على االنترنت، أو أي عناصر أخرى خاصة بالشخص أو رقم التعريف أو الوضعية العائلية أو بيانات مح
 الثقافية أو االجتماعية ومتعلقة بسماته الجسمانية أو الجينية أو النفسية أو بسلوكياته االقتصادية  أو

معطيات شخصية  العمليات المنجزة  سواء بطريقة آلية أو غير الية، والتي تهدف خاصة إلى جمعمعالجة المعطيات الشخصية:  -2
 إرسالها أو استعمالها أو استغاللها أو أو االطالع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو

ربطها بمعطيات أخرى أو إحالتها او تحويلها أو نقلها أو عرضها بأي شكل من االشكال ، أو إخفاء هويتها،  نشرها أو توزيعها أو
 .ترميزها أو فسخها أو إتالفها أو

 هيئة حماية المعطيات الشخصية. الهيئة: -3
 المعنيالمعطيات الشخصية التي تشكل معالجتها مخاطر أو تمييزا بالنسبة إلى حماية الحياة الخاصة للشخص  المعطيات الحساسة: -4

أو  االيديولوجيةالدينية أو  المعتقدات أو النقابية أو السياسية  الجيني أو اآلراء واالنتماءات أوكأن تبين االصل العرقي ، بالمعالجة 
 .الفلسفية لذلك الشخص، أو تكون متعلقة بصحته أو بحياته الجنسية أو بأي تتبع جزائي يشمله أو حكم جزائي يصدر ضده

لتي توفر معلومات لقة بالخصائص الجينية الوراثية أو المكتسبة  لشخص طبيعي واعالمعطيات الشخصية المت المعطيات الجينية: -5
 مميزة عنه أو عن وضعه الصحي والتي تكون ناتجة بالخصوص، عن تحليل عينة بيولوجية لذلك الشخص.

المعطيات الشخصية الناتجة عن فنية خصوصية، والمتعلقة بالخصائص الجسدية أو الفيسيولوجية لشخص  المعطيات البيومترية: -6
 الفريدة أو تأكدها، مثل صور الوجه أو معطيات البصمات.على هويته ف طبيعي، والتي تمكن من التعر

 ية أو النفسية للمعني بالمعالجة.نطيات الشخصية المتعلقة بالوضعية الصحية البدعالم المعطيات المتعلقة بالصحة: -7
اعترض  كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة، وكذلك وليه أو ورثته إال إذا الشخص المعني بالمعالجة: -8

 ل وفاته.بق الشخص على ذلك صراحة
كل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي أو أجنبي، ينتمي إلى القطاع الخاص أو العمومي أو كل سلطة  المسؤول عن المعالجة: -9

 وطرقها. لجةاعمومية، يتولون تحديد طبيعة المعطيات الشخصية والغاية من المع
عين ضخص المعني بالمعالجة والمسؤول عن المعالجة والمناول واألشخاص الخاكل شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الش الغير: -10

 لسلطتهما والمخول لهم قانونا معالجة المعطيات الشخصية.
كل شخص  طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يقوم بمعالجة المعطيات الشخصية لحساب المسؤول عن المعالجة وتحت  المناول: -11

 رقابته.
ود لخدمة خارجية وبغض النظر عن الوسائل المستعملة يقوم بإيواء معطيات شخصية وتأمينها لحساب كل مز اآلوي للمعطيات: -12

 المسؤول عن المعالجة.
 كل سلطة عمومية أو شخص عمومي. هيكل عمومي: -13
عن المعالجة ويعمل على ضمان احترام قواعد  المسؤولالشخص الذي يعين من قبل  هو المكلف بحماية المعطيات الشخصية: -14

 ويقوم بالرد على طلبات النفاذ إلى المعطيات الشخصية.حماية المعطيات الشخصية 
سواء كانت مجمعة أو موزعة بطريقة وظيفية  ةمحددكل مجموعة مهيكلة من المعطيات يمكن الولوج إليها وفق معايير  السجل: -15

 أو جغرافية.
ويعبر من خالله الشخص المعني بالمعالجة عن موافقته  نياوكتركل فعل يترك أثرا كتابيا أو ال موافقة الشخص المعني بالمعالجة: -16

 ريحة وعلى دراية بعملية المعالجة.معالجة معطياته الشخصية النابعة عن إرادة حرة وصى عل
ولوج الشخص المعني بالمعالجة إلى المعطيات الشخصية موضوع المعالجة وتمكينه من الحصول منها إذا طلب  :النفاذ المباشر -17

 ذلك.
 ولولج الشخص المعني بالمعالجة إلى معطياته الشخصية عبر الجهات المخولة لذلك بمقتضى هذا القانون. النفاذ غير المباشر: -18
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نقل معطياته الشخصية من مسؤول عن المعالجة إلى مسؤول  منتمكين الشخص المعني بالمعالجة  نقل المعطيات الشخصية: -19
 آخر.

 الجة في فسخ معطياته الشخصية أو إخفاء هويته في الصور التي يحددها هذا القانون.تمكين الشخص المعني بالمع النسيان: -20
 .تمكين الغير من معطيات شخصية أو السماح له باالطالع عليها أو بتخزينها حالة:اإل -21
 إحالة معطيات شخصية خارج البالد التونسية. ل:ويالتح -22
شكل من أشكال المعالجة اآللية للمعطيات الشخصية يهدف إلى تقييم بعض الجوانب الخاصة لشخص طبيعي  لك المالمح:تحديد  -23

 خياراته أو سلوكياته بما يؤثر في مركزه القانوني.تكون الغاية منه التعرف على خصوصياته أو ميوالته أو 
 معالجة المعطيات الشخصية بطريقة ال تسمح قطعا بالتعرف على الشخص المعني بالمعالجة. إخفاء الهوية: -24
معالجة المعطيات الشخصية بشكل ال يسمح بالتعرف مباشرة على الشخص المعني بالمعالجة وذلك عبر االلتجاء إلى  الترميز : -25

دم التعرف على الشخص المعني بالمعالجة من خالل رمز يحتفظ به على حدة ويخضع إلى تدابير فنية وتنظيمية بغاية ضمان ع
 معطياته الشخصية.

مجموع االنشطة وكل الخدمات الثانوية المرتبطة بها، التي تمكن من توفير منتجات وخدمات أو من إحالة  التسويق والدعاية: -26
مباشرة بهدف اإلعالم أو بغاية  رسائل إشهارية إلى فئات من المواطنين عن طريق البريد أو الهاتف الجوال أو اي طرق أخرى

 الحصول على ردة فعل من قبل الشخص المعني بالمعالجة.
 استعمال تقنية تمكن من معرفة مكان وجود الشخص المعني بالمعالجة وتنقالته. التموقع: -27
زينها، معالجتها أجهزة الكترونية عادة محمولة بشبكات تواصل تسمح بجمع معطيات شخصية، تخ جهزة االلكترونية المتصلة:األ -28

 و إرسالها.

 ص المعني بالمعالجةخفي حقوق الش –الباب الثاني 

 الحق في اإلعالم –القسم األول 

عن المعالجة إعالم الشخص المعني بصفة مسبقة وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو الكترونيا بطيعة معطياته يتعين على المسؤول  – 5الفصل 
والغاية من المعالجة وطرقها والحقوق التي يضمنها له القانون. ويتم ضبط شروط وإجراءات هذا اإلعالم الشخصية موضوع المعالجة 

 بمقتضى قرار الهيئة.

جة كما يتعين عليه إعالم المعني بالمعالجة بوجود طريقة آلية في اتخاذ القرار أو في تحديد المالمح والمعلومات التي تأسست عليها المعال
 منتظرة عليه.وانعكاساتها ال

 الحق في الموافقة –الثاني  القسم

 تحجر معالجة المعطيات الشخصية دون الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني بالمعالجة. – 6 الفصل

 .ال يمكن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بقاصر أو بعديم أهلية إال بعد الحصول على موافقة وليه أو بإذن قضائي – 7الفصل 

عالجة ولو دون موافقة الولي إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل أو تحقيق منفعة لعديم األهلية، وللقاضي مويمكن للقاضي أن يأذن بال
 الرجوع في اإلذن في أي وقت.

عالم أو الحترام ال تشترط موفقة الشخص المعني بالمعالجة إذا كان تجميع المعطيات الشخصية ضروريا لممارسة حرية اإل – 8الفصل 
ة، التزام قانوني أو تعاقدي أو لتحقيق مصلحة عامة في مجال األمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العمومية أو ألغراض توثيقية أو إحصائي

 أو ألغراض البحث العلمي أو التاريخي.

أي  ، فيبالمعالجة المعني خاصة، يمكن للشخصفيما عدا المعطيات  الشخصية التي تتم معالجتها وجوبا بمقتضى قوانين . – 9الفصل 
 .مفعول رجعي أن يكون لذلك دونبما فيها معالجة معطيات التموقع المستعملة لغاية التسويق، ، موافقته وقت، الرجوع في

إال بعد   التي كانت موضوع موافقة الشخص المعني بالمعالجة بأشكال غير تحجر معالجة المعطيات الشخصية ألغراض أو – 10الفصل 
 الحصول على موافقته من جديد أو بترخيص من الهيئة

إذا كانت معالجة نفس المعطيات الشخصية تعدف إلى تحقيق غايات مختلفة فإم موافقة الشخص المعني بالمعالجة تكون في  – 11الفصل 
 شكل وبطريقة تميزها بوضوح بالنسبة إلى كل غاية من المعالجة.

 عالجة المعطيات الشخصية ألغراض دعائية أو تسويقية إال بموافقة المعني بالمعالجة.يحجر توظيف م – 12الفصل 

 الحق في النفاذ –القسم الثالث 

 ة، وال يمكن التنازل عنه مسبقا.جالنفاذ المباشر أو غير المباشر بالنظر إلى طبيعة المعطيات المعال قيمارس ح – 13الفصل 

 المعطيات الشخصية التي يسمح بالنفاذ إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.بمقتضى قرار أصناف تحدد الهيئة  

و وال يمكن الحد من هذا الحث من قبل المسؤول عن المعالجة، إال إذا كانت الغاية من ذلك حماية المعني بالمعالجة أو حماية حقوق الغير أ
 .في حالة التعسف في استعمال هذا الحق

المعني بالمعالجة إلى المسؤول عن المعالجة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو  الشخصيقوم مطلب النفاذ المباشر من قبل  – 14الفصل 
 الكترونيا ويكون مرفقا بما يثبت هويته.
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ر يوما من ويمكن للمعني بالمعالجة أن يطلب بنفس الطريقة الحصول على نسخة من تلك المعطيات، تسلم له في أجل ال يتجاوز خمسة عش
 تاريخ تقديم المطلب.

إذا تعدد المسؤولون عن معالجة المعطيات الشخصية أو إذا تمت المعالجة بواسطة مناول، فإن حق النفاذ يمارس لدى كل  – 15الفصل 
 واحد منهم.

 المطالبة بتحيينها أو فسخها.يمكن للشخص المعني بالمعالجة في نطاق ممارسته لحق النفاذ المباشر إلى معطياته الشخصية،  – 16الفصل 

، فإنه يتوجب على المسؤول عن المعالجة وكذلك المناول توفير كافة التقنيات الالزمة ةكانت معالجة المعطيات الشخصية بطريقة آليإذا 
تغييرها أو تصحيحها الكترونية وكذلك تمكينه من طلب تعديل معطياته أو  ةلتمكين الشخص المعني بالمعالجة من إرسال مطلب النفاذ بطريق

 أو فسخها، وإرسال وصل استالم المطلب بنفس الطريقة.

يمكن أن يوظف معلوم خدمة على كل عملية نفاذ إلى المعطيات الشخصية يستخلص لفائدة المسؤول عن المعالجة ويتم ضبط  – 17الفصل 
 مبلغه بمقتضى قرارا من الهيئة.

ويتعين على المسؤول عن المعالجة إرجاع مبلغ المعلوم إلى الشخص المعني بالمعالجة إذا تبين أن المعطيات الشخصية غير صحيحة أو 
 نه ال يجب على المسؤول معالجتها.أ

ما من تاريخ تقديم ر وتصدر قرارها في أجل ستين يوشلقة بممارسة حق النفاذ المباعتختص الهيئة بالنظر في النزاعات المت – 18الفصل 
 العريضة.

يقدم مطلب النفاذ غير المباشر إلى الهيئة عندما تتعلق المعالجة بمعطيات شخصية متصلة بالصحة ويمارس بواسطة الطبيب  – 19الفصل 
 الذي يعينه الشخص المعني بالمعالجة للفرض صلب المطلب.

عداد تقرير في الغرض يرفع إلى الهيئة، التي لها أن تأذن للمسؤول يتولى الطبيب االطالع على المعطيات الشخصية موضوع المطلب وإ
 سخها بطلب من الشخص المعني بالمعالجة، ويحرر محضر في الغرض يتم إعالمه به.بفعن المعالجة بتصحيح تلك المعطيات أو 

 الحق في االعتراض –الرابع القسم 

 معالجة على االعتراض المعالجةب المعنيالضرورية لتحقيق التزام قانوني أو تعاقدي، يحق للشخص  المعالجةفيما عدا  – 20الفصل 
أن  االعتراضبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إلكترونيا، ويشترط في  المعالجة عن المسؤول إلى يقدمه مطلب بواسطة الشخصية معطياته

 .ومشروعة يكون مؤسسا على أسباب وجيهة

 المعالجة استمرار تبرر وجدية مشروعة أسبابا المعالجة عن المسؤولقدم  إذا إالا  فورية، بصفة المعالجة إيقاف االعتراض ويترتب عن
 .المعالجةب المعنيقدمها  التي األسباب على األفضليةوتكون لها 

من تاريخ  أجل ستين يوما في قراراتهاوتصدر  ،االعتراضبممارسة حق  المتعلقةبالنظر في كل النزاعات  تختص الهيئة – 21الفصل 
 .االعتراض تقديم مطلب

الذي يتعهد بالنظر  المختصالقاضي  مرفقا برأيها إلى الملف، فإن الهيئة تحيل األهليةقاصرا أو عديم  المعالجةب المعنيوإذا كان الشخص 
 .في النزاع

 النقل حق – القسم الخامس

 ألي وليس مسؤول آخر، إلى المعالجة من مسؤول عن الشخصية من معطياته الحق في نقل نسخة المعالجةب المعنيللشخص  – 22الفصل 
 .النقل ذلك في ين أن يعارضالمسؤولمن 

مطالبته بنقل  المعالجةب المعنيللشخص  ، فإنه يحقالمعالجةعن  المسؤولمتوفرة لدى  الالزمةالتقنية  اإلمكانياتعندما تكون  – 23الفصل 
 .معطياته الشخصية بشكل مباشر

 .بحقوق وحريات الغير عن ممارسة حق النقل مساس أن يترتب يجب وال

 البحث محركات من الرابط فسخ وفي النسيان في الحق – القسم السادس

إذا  فورية بصفة ذلك بإنجاز ملزما المسؤولويكون  إخفاء هويته، أو الشخصية معطياته فسخ طلب المعالجةب يحق للمعني – 24الفصل 
 :التالية األسبابتوفرت أحد 

 الشخصية بشكل أو لغرض غير الذي جمعت من أجله، المعطياتإذا تمت معالجة  •

 ،المعالجةالتي كانت تستند إليها  الموافقة المعالجةب المعنيإذا سحب الشخص  •

 مشروعة، غير لمعالجة الشخصية المعطيات إذا خضعت •

 .النقضائهأو  المعالجةعن  المسؤول تعاقدي محمول على لتنفيذ التزام قانوني أو الشخصية المعطيات الضروري فسخكان من  إذا •

 المنصوص الصور أصحابها في إخفاء هوية يعالجها أو التي الشخصية المعطيات فسخ المعالجةعن  المسؤول يتعين على – 25الفصل 
 .المعالجةمن  إذا تحقق الغرض عليها بالفصل السابق أو

 ذلك التدابير ، بما فيالالزمة التدابير عندما يتلقى طلب فسخ معطيات شخصية أن يتخذ المعالجةعن  المسؤوليتعين على  – 26الفصل 
 .إليهم بذلك الطلب المعطياتتحويل تلك  أو الذين تمت إحالة المعالجةين عن المسؤول إعالمويتم  الفنية،
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 :من أجل ضرورية المعالجةيسري حق النسيان عندما تكون ال  – 27الفصل 

 المعالجةقانونية تستوجب مواصلة  لمقتضيات االمتثال •

 العامة في مجال الصحة، بالمصلحةأسباب تتعلق   •

 ة،إحصائي العامة، وأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو أغراض المصلحةأغراض التوثيق من أجل  •

 .الدفاع عنها أمام القضاء أوممارستها  الحقوق أو تثبيت •

ملزما  المسؤولويكون  ولقبه باسمه المقترن الرابط بحذف وطني بحث محرك عن شخص مطالبة كل مسؤول ألييحق  – 28الفصل 
 .الحذف ذلك بإجراء

 .المصدرمن  المعطياتيعني حذف الرابط فسخ الو

 الشخصية المعطياتفي أنظمة معالجة  – الباب الثالث

الهيئة بتلك  إعالمالغرض فإنه يتوجب  يجب أن تكون كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية معروفة لدى العموم، ولهذا – 29الفصل 
 .االلكترونيالعموم عبر موقعها  في الغرض يوضع على ذمة سجالالعمليات، وتمسك الهيئة 

القانوني أن يكونا مقيمين بالتراب  وممثله المناولة وفي التونسي بالبالدأن يكون منتصبا  المعالجةعن  المسؤوليشترط في  – 30الفصل 
 .تكون لهم جميعا سوابق عدلية الالتونسي وأن 

 أو بأفكاره وانتماءاته الدينية بمعتقداته أو للشخص الجينية أو العرقية باألصولتتعلق  التي الشخصية المعطيات تحجر معالجة – 31الفصل 
 .أو الصحية أو الجنسية البيومترية أو بمعطياته أو النقابية أو الفلسفية السياسية

ف وذلك حصريا للتعر البيومترية المعطياتبمقتضى ترخيص من الهيئة بما فيها  المعطياتغير أنه يمكن بصفة استثنائية، معالجة هذه 
 .به العمل الجاري التشريع الطبيعيين وفي حدود ما يسمح به األشخاصعلى 

في  استغاللهامعطياته الشخصية أو  معالجة موافقته على بشرط ،المعالجةب المعني لفائدة منفعة أو إسداء خدمة يحجر ربط – 32الفصل 
 .التي جمعت من أجلها األغراضغير 

 الشخصية المعطيات عالجةمل العام مالنظا في –القسم األول 

أو هيكل عمومي  كل سلطة عمومية على من هذا القانون، 53و 36تنطبق أحكام هذا القسم، باستثناء مقتضيات الفصلين  ال – 33الفصل 
الدفاع  العام أو لالمن من التهديدات  والوقاية بتنفيذ العقوبات الجزائية شأنها أو في والتتبع والتحقيق فيها ائم والبحثمن الجر يبالتوقمكلف 

 .الجاري بها العمل للدولة طبقا للتشريع النقدية حالمصال الوطني أو

 المعالجة عن المسؤول واجباتفي  –الفرع األول 

يطرأ أثناء  عند كل تغيير اإلجراء نفس مسبق لدى الهيئة. وينسحب إعالم إلى للمعطيات الشخصية معالجة كل عملية تخضع – 34الفصل 
 .المعالجة عملية

 .مسبق من الهيئة الشخصية التي يضبطها هذا القانون إلى ترخيص المعطياتمن  األصنافوتخضع معالجة بعض 

 معالجة وجوبا تخضع تشريعية، نصوص الشخصية بمقتضى المعطياتلها في معالجة  المرخصفيما عدا الهياكل العمومية  – 35الفصل 
في الغرض بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة ويتضمن هوية الهيكل  ترخيص الى من قبل الهياكل العمومية الشخصية المعطيات
 .المعالجةب المعطياتتحال إليها  والجهات التي المعالجةمن  والغرض المعالجةعن  المسؤول

 .القانون هذا ألحكاممسؤولين بالتضامن مدنيا عن كل خرق  المناولو المعالجةعن  المسؤوليكون  – 36الفصل 

التي  المالئمة الفنية والتدابير الالزمة االحتياطات أن يتخذ جميع المعالجة وتصميم عملية عند تصور المعالجةعن  المسؤولويتوجب على 
 .الشخصية المعطيات تضمن حماية

 .عليها بهذا القانون المنصوص الحماية معايير مع المعالجةتطابق  توثيق كل إثباتات عليه كما يجب

 الغير ومنع وسالمته المعطيات أمن للمحافظة على الالزمة كل التدابير اتخاذ المناول أو المعالجةعن  المسؤول يتعين على – 37الفصل 
 .بها اإلضرار عليها أو إدخال تغييرات عليها أو االطالعمن 

بنتائج الدراسة.  الهيئة إعالمو مخاطرها بدراسة المعالجةالقيام بصفة دورية وحسب نوعية  المعالجةعن  المسؤوليتعين على  – 38الفصل 
 .أمر حكومي بمقتضى المعالجة الدراسة حسب نوعية ويتم ضبط دورية

 أو وتعديلها وإتمامها بحوزتهما الشخصية التي المعطيات بإصالح أن يبادر المناولو المعالجةعن  المسؤوليجب على  – 39الفصل 
 المنشود أو عند بلوغ الهدف ناقصة أو صحيحة تبين لهما أنها غير كلما أو المعالجةب المعني من الشخص عليها بطلب التشطيب تحيينها أو

 .من معالجتها

أجل أقصاه شهر  في وذلك الكترونيا، بهذه العمليات بواسطة أي وسيلة تترك أثر ا كتابيا أو المعالجةب المعنيالشخص  إعالمويجب عليهما 
 .من تاريخ حصولها

 ذلك على أن يعترض المعالجةب المعني للشخص شهر، أجل أقصاه في لطلبه المناول أو المعالجة عن المسؤول صورة عدم استجابة وفي
 .لدى الهيئة
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أو زوال صفتهم،  المعالجةانتهاء  ولو بعد أعوانهما، وكذلك المناولو الشخصية المعطيات عن معالجة المسؤول على يجب – 40الفصل 
 .معالجتها التي تمت والمعلوماتالشخصية  المعطياتعلى سرية  المحافظة

ر  – 41الفصل   المعالجةب المعني الشخص موافقة في صورة إالا الشخصية من الغير  المعطياتتجميع  المعالجةعن  المسؤولعلى يحجا
 .القانون بموجب أو ذلك على

 صلب ، التنصيصالمناولو المعالجة عن المسؤول من كل على يتعين فإنه شخصية، معطيات صحة حول طرأ نزاع إذا – 42 الفصل
 .فيه النزاع إلى حين البت ذلك وجود سجل على

الهيئة  إعالم المناولأو  المعالجةعن  المسؤولعلى  نيتعيا  هالتأثير عليها، فإن أو المعطياتإلحاق ضرر بتلك  وعند حصول حادث من شأنه
 يتعين الضرر، صورة عدم رفع بالحادث. وفي حصول العلم له وقت من اثنين وسبعين ساعة خاللفي الغرض  المتخذةبذلك وبالتدابير 

تترك  وسيلة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ حصول العلم بالحادث بواسطة أي المعالجةين بالمعني األشخاص يعلم بذلك أن عليه
 .الكترونيا كتابيا أو أثرا

 .المعالجةب المعني الشخص دون موافقة الغير إلى الشخصية المعطيات تحجر إحالة – 43الفصل 

 ودراسات تاريخية بحوث إلجراء ضرورية المعطيات كانت إحالتها إذا في الترخيص المعالجةعن  المسؤولمن  بطلب بإمكان الهيئةإالا أناه 
بتوفير  المعطياتإليه تلك  المحالةكل ذلك بشرط أن يتعهد الشخص  تعاقدي، لتنفيذ التزام قانوني أو أو أو علمية إحصائية أو توثيقية أو

من  أحيلت بالترخيص، وعدم استعمالها في غير الغرض الذيالمضمنة بها طبق الشروط  المرتبطةوالحقوق  الضمانات الكفيلة بحمايتها
 .أجله

 .الغير إلى شخصيةال معطياته إحالة المعالجةب المعنييتجاوز الشهر من تاريخ رفض  الويقدم مطلب الترخيص إلى الهيئة في أجل 

معالجتها لغايات تاريخية أو علمية أو  إلعادةالشخصية التي وقعت معالجتها لغايات معينة، وذلك  المعطياتيمكن إحالة  – 44الفصل 
 .المعالجةب المعنيتوثيقية أو إحصائية، شريطة الحصول على موافقة 

الدفاع  العام أو باألمن المساس شأنه من كان ذلك إذا أجنبية بالدنحو  الشخصية المعطياتتحويل  الحاالتكل  يحجر في – 45الفصل 
 الوطني.

من  التي تضبط قائمتها بقرار األجنبية الشخصية نحو الدول المعطياتلدى الهيئة عملية تحويل  المسبق اإلعالمتخضع إلى  – 46الفصل 
 .الهيئة

 .الشخصية المعطياتتستند الهيئة عند ضبط هذه القائمة إلى ما توفره الدول من ضمانات كافية لحماية 

 .مسبق من الهيئة ترخيص الدول إلى نحو باقي الشخصية المعطياتتحويل  ويخضع

 بطلب أو منه بمبادرة فورية بصفة الشخصية المعطيات إتالف االقتضاءعند  المناولأو  المعالجةعن  المسؤوليتعين على  – 47الفصل 
 .القانون من 27الفصل  ألحكامطبقا  المعالجةب المعني الشخص من

قبل شهر  بذلك الهيئة إعالم، المعالجة الذي يعتزم التوقف نهائيا عن نشاط المناولوكذلك  المعالجةعن  المسؤوليتعين على  – 48الفصل 
 .من تاريخ التوقف

 أو أمين الفلسة أو الورثة على يجب مصادرته، أو المعنوي حل الشخصوفي صورة وفاة أو إفالس المسؤول على المعالجة أو المناول أو 
 .من تاريخ حدوثها أشهر ثالثة يتجاوز ال أجل في بذلك الهيئة إعالم الحالة، حسب ،المصفي

 ، إحالةاإلبالغمن تاريخ  شهرا أقصاه أجل في تقرر أن بهذا الفصل المذكورة األسبابحد أل النشاط عن التوقف حالة في للهيئة ويمكن
 :إحدى الصورتين التاليتين في الشخصية المعطيات

 علمية، أو أو إحصائية أو توثيقية مفيدة ألن تستخدم في أغراض تاريخية المعطياتإذا رأت أن تلك  •

 الهويته بكل دقة، ويحداد معنوي  أو طبيعي شخص منها إلى البعض أو الشخصية المعطياتكل  إحالة اإلعالم إذا اقترح من تولى •
 الموافقة. وفي صورة عدم الحصول على هذه المعالجةين بالمعني األشخاص بعد الحصول على موافقة إالا بصفة فعلية  اإلحالةتتم 

 .الشخصية المعطيات إتالف اإلعالم من تولى من تاريخ طلبها، يتعين على أشهر ثالثة خالل

 المعنيالسابق، يمكن للشخص  بالفصل المذكورة األسباب إلحدى المناول أو المعالجةعن  المسؤول نشاط توقف في حالة – 49الفصل 
 المعطياتلحفظ  المالئمة التدابير اتخاذ من الهيئة أي وقت يطلبوا في أن العمومية النيابة أو مصلحة كل شخص له أو ورثته أو المعالجةب

 ها.إتالف وحمايتها أو الشخصية

 .معالل ويكون قرارها أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب قرارها في أن تصدر الهيئة وعلى

 المحالةالجهات  إعالم عليه يجب هفإن معطيات شخصية سبق له إحالتها، إتالفملزما ب المعالجةعن  المسؤولعندما يصبح  – 50الفصل 
 .هاإتالفإليها بضرورة 

 الشخصية المعطيات بحمايةالمكلف في  – الثانيالفرع 

وتشغل أكثر من خمسين عونا أو  شخصية معطيات أو خاصة، التي تعالج عمومية كانت ة سواءالمعنويالذوات  على يجب – 51الفصل 
 .خمسة عشر يوماأجل  وتنشره للعموم في بذلك وتعلم الهيئة الشخصية المعطياتمكلفا بحماية  ينتعأن تعالج معطيات حساسة، 
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 .مهامهلبها التي تتط والمادية بالوسائل البشرية الشخصية المعطيات بحمايةالمكلف مد  المعالجةعن  المسؤولعلى  ويجب

 :التالية بالمهام الشخصية المعطيات بحمايةالمكلف يضطلع  – 52الفصل 

 ،المناول أو المعالجة على المسؤولمن قبل  المنجزة المعالجة سجل في عمليات مسك •

 الشخصية، المعطيات الى النفاذ تلقي مطالب •

 الشخصية، المعطيات بحماية المتعلقة الداخلية األنشطةتنظيم كل  •

 ،المعالجةعن  المسؤول بالتعاون مع الشخصية المعطيات برنامج عمل لتحسين حماية عدادإ •

 ،للهيكل االلكتروني الموقع وينشر على الهيئة الكترونيا إلىيحال  الشخصية المعطيات بحماية المتعلقة لألنشطةتقرير سنوي  إعداد •

 .الشخصية المعطيات وهيئة حماية إليه الذي ينتمي المعنيبين الهيكل  ربط الصلة •

 الشخصية المعطيات لمعالجة الخصوصية األنظمة في – القسم الثاني

 الجزائية بالتتبعات أو بالدفاع الوطني أوم العا باألمنالمتعلقة الشخصية  المعطيات معالجة في – األولالفرع 

من الجرائم أو بالتتبعات الجزائية  بالتوقي العام أو باألمن بالدفاع الوطني أوالمتعلقة الشخصية  المعطيات معالجة تخضع – 53الفصل 
 هذه وتضبط بمعالجتها، المكلفة العمومية طللسل الموكلة والمهام المعطيات قواعد خاصة تقتضيها طبيعة تلك لىإالصادرة فيها،  ألحكاموا

 .العمل الجاري به بالتشريع ةالقواعد الخاص

بالدفاع  العام أو باألمن متصلة شخصية بمعطيات المعالجة إذا تعلقت الهيئة مجلس أحد أعضاء بواسطة المباشر حق النفاذ غير تتم ممارسة
 .الجرائم والتحقيق في بالبحث متصلة الشخصية المعطيات كانت إذا المعالجةب المعنيالشخص  محام يعينه وبواسطة الوطني

وإعداد تقرير في الغرض يرفع  المطلبموضوع  الشخصية المعطياتعلى  االطالعبحسب الحالة طلب  المحامي أو يتولى عضو الهيئة
محضر  ويحرر ،المعالجةب المعنيمن الشخص  بفسخها بطلب أو المعطيات بتصحيح تلك المعالجةإلى الهيئة، التي لها أن تأذن للمسؤول عن 

 .به هإعالمالغرض يتم  في

 باألمنيلحق ضررا  الو المعالجة أغراض يتعارض مع الالشخصية  المعطياتعلى  المعالجةب المعني خصالش عالطأن ا للهيئة نتبيانوإذا 
 تلك ةلسريا  ظربالنذلك  في المعالجةعن  المسؤول لم يعارضما  المعطيات العام أو بالدفاع الوطني، فإنها تأذن بتمكينه من نسخة من تلك

 .المعطيات

 .المطلبمن تاريخ تقديم  ستين يوما أجل في الشخصية، المعطيات من معالجة هذا الصنف الناشئة عن النزاعات في بالبت الهيئة وتختص

 البصرية المراقبة ألغراضالشخصية  المعطيات معالجة في –الثاني الفرع 

والوقاية من الحوادث وحماية  األشخاص سالمةإذا كانت ضرورية لضمان  إالا البصرية  المراقبةيمكن استعمال وسائل  ال – 54الفصل 
 :وفي الهيئة إعالمبعد  إالا  زترك أالا  والخروج منها، على أو تنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات العامة الممتلكات

 للعموم ومداخلها، المفتوحة الفضاءات •

 ،وبالمآوي للنقل البري والبحري والجوي للمسافرين والبضائع المخصصةالفضاءات  •

 .العمل الجماعي فضاءات •

 .صوتية بتسجيالت مرفقة البصرية التسجيالتأن تكون  الحاالت ويحجر في جميع

 .والعسكرية األمنية المنشآتعن  كما يحجر تركيز هذه الوسائل بشكل يسمح بالكشف

ويمكن  الهيئة إعالم إلى المحليةوالجماعات  البصرية سواء كانت محمولة أو متنقلة من قبل أعوان الدولة المراقبةويخضع استعمال وسائل 
 .صوتية تسجيالت إجراء في هذه الحالة

 .الهيئة إعالموبعد  من قبل السلطات العمومية إالا  بصرية على الطريق العام وسائل مراقبة يمكن تركيز الو

 اإلصالح السجون أو وفي االحتفاظ أو في غرف ةالصحي في الفضاءات التربوي أو زةمركلالبصرية ا المراقبةتخضع وسائل  – 55الفصل 
 .من الهيئة المسبق الترخيص إلى

الذي قام  الشخص من قبل أو المناول أو المعالجةعن  المسؤولمن قبل  سواء الترخيص مطلب أو اإلعالمأن يقدم  يمكن – 56الفصل 
 .المراقبةنظام  بتركيز

ومستمرة بوجود تلك الوسائل وكذلك  العموم بطريقة واضحة إعالمالبصرية وكيفية  المراقبةتضبط الهيئة بقرار معايير تركيز وسائل 
 .الوسائل بهذه المسجلةشروط وإجراءات مشاهدة الصور عن بعد 

العام ويمكن  باألمن الخاصة المراقبة لمنظومات الى ستين يوما بالنسبة يوما وترفع ثالثينب التسجيالتب االحتفاظتحدد مدة  – 57الفصل 
 .رورةالضاقتضت  كلما الطلبتجديد  ةإمكاني مع العمومية أشهر بإذن من النيابة ثالثةب المدة التمديد في هذه

 :التالية الحاالت في  إالا  البصرية التسجيالت تحجر إحالة – 58الفصل 

 منه؛ بطلب أو موافقته المعالجةب المعني أعطى الشخصإذا  •

 الدفاع الوطني؛ العام أو باألمنوتتعلق  ضرورية لتنفيذ مهام موكلة إلى السلطات العمومية اإلحالةإذا كانت  •

 .مرتكبيها تتبع عنها أو الكشف الجرائم أو معاينة لغاية ضرورية اإلحالة كانت إذا •
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 56بالفصل  عليه المنصوص الهيئة في سجل مرقم تحدد مواصفاته ضمن قرار الحاالتتضمين هذه  المعالجةعن  المسؤولويجب على 
 .من هذا القانون

على  يتوجب فإنه خواص، طرف مركزة من بصرية مراقبة العام أو بالدفاع الوطني إلى أنظمة باألمن المكلفةوفي صورة لجوء السلط 
 .بذلك الهيئة إعالم الخواص هؤالء

 المنجمية األرقام خاللالوجه أو من  خاللمن  الشخص الطبيعي على التعرف من الهيئة عملية المسبقإلى الترخيص  تخضع – 59الفصل 
 .العمل الجاري به طبق التشريع المركزة البصرية المراقبة وسائل  تسجيالت العمومية والخاصة عبر المصالحمن قبل  المنجزةللسيارات، 

 بالصحة المتعلقة الشخصية المعطيات معالجة في – الفرع الثالث

 مطلب في التي بإمكانها تأجيل البت بالصحة إلى ترخيص مسبق من الهيئة، المتعلقةالشخصية  المعطياتتخضع معالجة  – 60الفصل 
 .الطبي المجال في ةالمختصالهياكل  إلى حين استشارة الترخيص

 .بالصحة المتعلقة الشخصية المعطيات ات الواجب اتخاذها لضمان حمايةاإلجراءو االحتياطاتالترخيص  أن تحدد عند إسناد يمكن للهيئة

 .في كل مجال المعالجة الشخصية المعطياتحتفاظ بالالقصوى ل اآلجالقرار  بمقتضى الهيئة وتحدد

 .أصحابها تم إخفاء هوية إذاإالا  المعالجةمدة  بعد انقضاء المعطيات بتلك االحتفاظيمكن ال و

 .الهيئة تحويلها إلى الخارج دون ترخيص مسبق من أو بالصحة المتعلقة الشخصية المعطيات إحالةوتحجر 

 :التالية الحاالت في إالا  بالصحة المتعلقة الشخصية المعطيات يمكن معالجة ال – 61الفصل 

 مهامهم؛ أداء إطار في أو طاقم طبي خاصة أو صحية عمومية من قبل مؤسسة منجزة المعالجة كانت إذا •

 عليها بالقانون، لتحقيق أغراض منصوص زمةال المعالجة كانت إذا •

 ومعالجتها، منها والوقاية األمراضضرورية لتطوير الصحة وحمايتها بما في ذلك البحوث حول  المعالجةإذا كانت  •

 .بها المعنيالشخص  صحة إيجابي على انعكاس كان للمعالجة إذا •

الطبية العاملين تحت مسؤوليتهم،  شبه واإلطارات األطباءمن قبل  إالا  بالصحة المتعلقة الشخصية المعطيات تحجر معالجة – 62الفصل 
 .المهنيالسر  على المحافظة واجب الصحي إلى الميدانالخاضعين بحكم وظيفتهم في  األشخاصأو 

 .الوطني بالصحة خارج التراب المتعلقة الشخصية المعطيات يحجر إيواء – 63الفصل 

 سالمة لشروط وأن يستجيب ةالمختص أن يكون معتمدا من قبل الهياكل المستضيففوق التراب التونسي، فإنه يشترط في  اإليواءوإذا تم 
 .العمل الجاري به طبقا للتشريع والشبكات لمنظوماتا

 .المعطياتتلك  احترامه عند إيواء الواجب المرجعي اإلطارقرارا يضبط  الهيئة وتصدر

 العلمي البحث إطار في الشخصية المعطيات معالجة في –الفرع الرابع 

العلمي بذلك، طبقا  البحث مقتضيات الشخصية أو إخفاء هوية أصحابها، كلما سمحت المعطياتى ترميز إل االلتجاءيجب  – 64الفصل 
 .من الهيئة تضبط بقرار التي اتإلجراءل

على ذلك  المعالجةب المعنيإذا وافق  إالا معالجتها في إطار البحث العلمي  الواقع الشخصية المعطياتأو نشر  تجوز إحالة ال – 65الفصل 
 .البحث أو النشر ضروريين لتقديم نتائج اإلحالةصراحة، أو إذا كانت 

 الصحافة ألغراضالشخصية  المعطيات معالجة في – الفرع الخامس

 تحقيقاتهم، للعموم بما علمهم بمناسبة إلى التي بلغت الشخصية المعطيات إتاحةالصحفيين في نطاق نشاطهم، عدم  على يجب – 66الفصل 
 الخاصة المعطياتو الحساسة المعطياتكما يمنع عليهم نشر  للتعريف، قابلين معرفين أو ين بهاالمعني األشخاصأن يجعل  من شأنه

 .بالقاصرين

 بالتموقع المتعلقة الشخصية المعطيات معالجة في – الفرع السادس

وبعد  عند الضرورة إالا معالجتها  تجوز الالتي  الحساسة الشخصية المعطياتمن قبيل  بالتموقع المتعلقة المعطيات تعتبر – 67الفصل 
 .الهيئة إعالم

 .ممارسة عملهم إطار نظام لتحديد تموقعهم في بوضع أعوانه إعالم المناول أو المعالجةعن  المسؤول على يجب – 68الفصل 

بعد  من الهيئة قواعد تضبط بقرار إلى لالتصاالتالطرفية  األجهزةبالتموقع عبر تطبيقات  المتعلقة المعطياتتخضع معالجة  – 69الفصل 
 .االلكتروني االتصالمجال  والتعديل في بالرقابة المكلفةأخذ رأي الهياكل 

 المتصلة لالتصاالت الطرفية األجهزة خالل من الشخصية المعطيات معالجة في – الفرع السابع

والتثبت من احترام  المصادقةللتسويق إلى  والمعدةمحليا  المصنعةأو  المستوردة المتصلة لالتصاالتالطرفية  األجهزةتخضع  – 70الفصل 
 .العمل الجاري به للتشريع الشخصية طبقا المعطياتفي حماية  المعتمدة المعايير

 .االلكتروني االتصالمجال  والتعديل في بالرقابة المكلفةتضبط الهيئة بمقتضى قرار شروط الحماية بعد أخذ رأي الهياكل  – 71الفصل 
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 الشخصية المعطيات إيواءفي  –الفرع الثامن 

 .للهيئة المسبق اإلعالم لىإ التونسي التراب الشخصية على المعطياتإيواء  يخضع – 72الفصل 

 .من هذا القانون 46عليها بالفصل  المنصوصالقواعد  نفس لىإ التونسي الترابايواءها خارج  ويخضع

 .التونسي معنوية عمومية خارج التراب ذات التي تعالجها الشخصية المعطيات يمكن إيواء الو

 لىإ المعالجةعن  المسؤول بالتضامن مع األساس، ويخضع على هذا المناولالشخصية بمثابة  المعطياتيعتبر مستضيف  – 73الفصل 
 .األخيرعلى هذا  المحمولة وااللتزامات الواجبات كافة

 المالمحتحديد  وفي اآللية القرارات في –الفرع التاسع 

 21و 20طبق أحكام الفصلين  آلية على قرار تأسس حصريا على معالجة االعتراضالحق في  المعالجةب المعنيللشخص  – 74الفصل 
 .تعاقديو لتحقيق التزام قانوني أ ضرورية المعالجة كانت إذا إالا  قانونية وما يترتب عنه من آثار المالمحمن هذا القانون، بما في ذلك تحديد 

 ّ الوحيد للمواطنالمعرف سجل ي ف – الفرع العاشر

 الواجب تضمينه صلبه الشخصية المعطياتو للمواطن"، تضبط أهدافه الوحيدالمعرف يحدث سجل يطلق عليه اسم "سجل  – 75الفصل 
 .المحليةبالجماعات  المكلفةوتديره الوزارة  بمقتضى أمر حكومي، تمسكه

الشخصية،  المعطياتعلى معالجة  المنطبقةءات اإلجراالوحيد للمواطن" لنفس الشروط والمعرف يخضع مسك وإدارة "سجل  – 76الفصل 
كما يتوجب عليهم  التي تقوم بها الهيئة الوحيد للمواطن" تيسير مهمة الرقابةالمعرف " لهم في استعمال المرخص األشخاصويتوجب على 

 الشخصية. المعطيات بحمايةّ تعيين مكلف

 :الوحيد للمواطن" إلى المعرفيمنح " – 77الفصل 

 .المدنية دة بسجل الحالةالمسجل عند الو شخص كل •

 .الدولة تلك في المعتمدة التونسية القنصلية الجنسية ولد في دولة أجنبية عند تسجيله لدى البعثة الدبلوماسية أوكل شخص تونسي  •

 .التونسية الجنسية اكتسب شخص كل •

 .نهائيا فقدان الجنسية بعد الوفاة أو سنة ثالثين لمداةبهم  المتعلقة المعطياتب االحتفاظيتعين 

 ."وحيد للمواطنمعرف من " أكثر الواحد الشخص وإسناد شخص من ألكثرالوحيد للمواطن" المعرف " نفس يحجر إسناد – 78الفصل 

 سجله وإدارة وقواعد مسكه الفنية ، وتحدد أهدافه ومحتواه ومواصفاتهداللةتكون له أي  الوحيد للمواطن" أن معرف الاليشترط في "
 .بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة الهيئة

كل العمليات التي  على االطالعلكل مواطن  لتخوا الخط  منظومة على تركيز المحلية بالجماعات المكلفة الوزارة على يتعين – 79 الفصل
 .الوحيد والهياكل التي استعملته معرفه على طرأت

مرفق عمومي  بتسيير المكلفينالخواص  العموميين أو األشخاصمن قبل  إالا الوحيد للمواطن" المعرف يحجر استعمال " – 80الفصل 
 .رأي الهيئة بناء على للمواطن بأمر حكومي يصدر الوحيد والذين تضبط قائمتهم وأغراض استعمالهم للمعرف

 المراسالت باستثناء التونسية الدولة مصالح التي تسلمها الوحيد للمواطن" بالوثائق الرسميةالمعرف " على يحجر التنصيص – 81الفصل 
 .السابقل ليها بالفصإ المشارأو الخاصة  الهياكل العموميةبين  اإلدارية

 الشخصية المعطيات في هيئة حماية – الرابع الباب

 والمالية اإلدارية واالستقاللية ةالمعنوي بالشخصية الشخصية، تتمتع المعطياتتحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية  – 82الفصل 
 .العاصمة ويكون مقرها تونس

 .للهيئة االلكتروني الموقعوينشر على  مجلس الهيئة بمقتضى نظام داخلي يصادق عليه طرق سير عمل الهيئة وتضبط

 الهيئة ممها في – األولالقسم 

 :التالية بالمهامبالخصوص القيام  الهيئة تتولى – 83الفصل 

 .الشخصية المعطيات معالجة التعهد تلقائيا بمراقبة عمليات •

 .العدلية أن تستعين بأعوان الضابطة ذلك لها بالقانون ولها في المسندة المهاممباشرة  •

 .الشخصية المعطياتقة بمجال حماية الإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات الع •

 .الشخصية المعطيات بمعالجة المتصلة المسائلللذوات العمومية والخاصة حول جميع  االستشاراتتقديم  •

 .الشخصية المعطيات بحماية الصلة ذات والتكوين والدراسة البحث أنشطة في المساهمة •

 .المدني المجتمع ومكونات الهياكل العمومية كافة بالتعاون مع الشخصية المعطيات ونشر ثقافة حماية إرساء •

 .المعالجة ون عنالمسؤولالشخصية الذي يقوم به  المعطياتحماية  لمستوىمراقبة التقييم الدوري  •

 المعطيات مجال حماية في العاملة واإلقليمية الدولية الهيئات وكذلك األجنبية الهيئات من نظيراتها مع والكفاءات تبادل التجارب •
 .والحياة الخاصة الشخصية
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 المجالفي هذا  المتحدة األممهياكل  والتعاون مع الشخصية المعطيات بحماية المكلفة والدولية اإلقليمية الهيئات كافة في كةالمشار •
 .وزارة الشؤون الخارجية إعالمبعد 

والتعديل، من أجل إصدار القرارات وإعداد  ة بالرقابةالمعنيالعمومية  المؤسساتوكافة  المعلومةالعمل بالتعاون مع هيئة النفاذ إلى  •
 .الشخصية المعطيات إلى بالنفاذ ذات الصلة المشتركة ةالمرجعي واإلطارات األدلة

 الموقعينشر ب الحكومة ورئيس اد تقرير سنوي لنشاطها وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعبإعد •
 .للهيئة االلكتروني

 للهيئة. االلكتروني الموقعتنشر ب الشخصية المعطيات تقارير دورية عن وضع حماية إعداد •

 الهيئة تركيبة في – القسم الثاني

ووحدة التدقيق  والتقصي البحث ووحدة إداري الهيئة" وجهاز "مجلس يسمى جماعي هيكل تقريري من الهيئة تتركب – 84 الفصل
 .الداخلية والرقابة

 الهيئة مجلس في – األولالفرع 

يتم  واحدة للتجديد مرة قابلة سنوات ثالث لمداة مهامهم كامل الوقت يمارسون وعضوين رئيس من الهيئة مجلس يتكون – 85الفصل 
  :التالية الشروط إلى األعضاء أن يستجيب إداري. ويجب قاض بينهم وجوبا من حكومي ويكون أمر بمقتضىتعيينهم 

 .تونسي الجنسية •

 .نقي السوابق العدلية •

 .والحياد والنزاهة باالستقاللية يتمتع •

 .الصلة ذات المجاالت في أو الشخصية المعطيات مجال حماية في والكفاءة من ذوي الخبرة •

أن يتم  ارتكابه خطأ جسيما على بمقتضى أمر حكومي بناء على تقرير معلل صادر عن عضوين بسبب األعضاءويمكن إعفاء أحد 
 المدة. ولباقي الصيغ بنفس تعويضه

  المعطياتأن أعمل على حماية  العظيم باهللاليمين التالية: "أقسم  أعضاء مجلس الهيئة أمام رئيس الجمهورية يؤدي – 86الفصل 
 ."المهني وحياد ونزاهة وأن أحافظ على السر واستقالليةالشخصية بأمانة 

 والمعلومات الشخصية المعطيات في خصوص المهنيعلى السر  المحافظةيتوجب على رئيس الهيئة وأعضائها وأعوانها  – 87الفصل 
 .صفتهم ولو بعد زوال إلى علمهم بحكم وظيفتهم، بلغت التي

 .أمر حكومي وامتيازات تضبط بمقتضى بأجور المجلسأعضاء  يتمتع – 88الفصل 

 بأي وسيلة قبل تاريخ الجلسة األقل أيام على ثالثة األعضاءبدعوة من رئيسه بصفة دورية ويتم استدعاء  المجلسيجتمع  – 89الفصل 
 .األعمالمصحوبا بمشروع جدول  الكترونيا كتابيا أو أثرا تترك

 .المجلس من بينهم رئيس األعضاء أغلبية بحضور إالا  قانونية الهيئة مجلس تكون اجتماعات ال

 .المجلساجتماعات  في كةالمشار في حضوره إلى يرى فائدة شخص كل دعوة المجلس ويمكن لرئيس

 .الرئيس صوت يرجح األصواتصورة تساوي  الحاضرين وفي األعضاء بأغلبية قراراته المجلسيتخذ 

 :بالخصوص الهيئة مجلس يتولى – 90الفصل 

 .الترتيبية القرارات اتخاذ •

 .الشكايات والنظر في الترخيص التصاريح ومطالب في البت •

 .للهيئة النظام الداخلي على المصادقة •

 .التقرير السنوي للهيئة على المصادقة •

 .الهيئة اقتراح مشروع ميزانية •

 .للهيئة اقتراح التنظيم الهيكلي •

 .عوان الهيئةألي الخاص األساساقتراح نظام  •

 الهيئة رئيس في – الفرع الثاني

مشروع  وإعداد والمالي اإلداري تسييرها على ويشرف أعمالها سير صرفها يسهر على الهيئة هو ممثلها القانوني وآمر رئيس – 91الفصل 
 .والتقرير السنوي لها الميزانية

 .العام والكاتب األعضاءأحد  لفائدة صالحياته من البعض تفويض الهيئة يمكن لرئيس

 اإلداري الجهاز في – الفرع الثالث

بمقتضى  عليه المصادقةوتتم  الهيئة مجلس يقترحه تنظيم هيكلي وفق وفنية ومالية إدارية مصالح على اإلداري الجهاز يشتمل – 92 الفصل
 .أمر حكومي
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

العمومية  المؤسساتعوان الدواوين وأل ي العاماألساسبضبط النظام  المتعلق 1985لسنة  78إلى أحكام القانون عدد  أعوان الهيئة يخضع
  القواعد وكليا. وتضبط مباشرة رأسمالها بصفة في العمومية الجماعات أو الدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك

 .بهم بنظام أساسي خاص يضبط بمقتضى أمر حكومي الخاصة يةاألساس

 التالية: بالمهامويقوم  الهيئة رئيس إشراف عام تحت كاتب للهيئة اإلداري الجهاز يسير – 93الفصل 

 الهيئة، تسيير في الهيئة رئيس مساعدة •

 الهيئة، مجلس يوكلها له التي المهامتنفيذ  •

 الهيئة، مجلس على المعروضة اتالملف إعداد •

 ،والمالي اإلداري التصرف •

 ،الميزانيةمشروع  إعداد •

 وصيانته، بأعمال الهيئة المتعلق المعلوماتإدارة نظام  •

 حفظ وثائق الهيئة، •

 .المجلس وإحالتها على تقارير الهيئة مشاريع إعداد •

 .للترشح بعد الدعوة الهيئة مجلس أعضاء يتم اتخاذه بأغلبية العام بقرار ويتم تعيين الكاتب

 والتقصي البحث وحدة في – الفرع الرابع

 المتعلقة القرارات مشاريع وإعداد من قبل مجلس الهيئة بها المتعهدات والشكايات الملفتتولى الوحدة البحث والتقصي في  – 94الفصل 
 .مالية بتسليط عقوبات

 .أمر حكومي بمقتضى قاض يتم تعيينه الوحدة هذه يترأس

 .المواجهةممارسة حق الدفاع ومبدأ ي ويضمن القاض

 الداخلية والرقابة التدقيق وحدة في – الفرع الخامس

 ونزاهتها المالية القوائم  سالمة تضمن والمحاسبية والمالية اإلداريةات إلجراءتتولى الوحدة إرساء نظام رقابة داخلية ل – 95الفصل 
 .ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وشفافيتها

 .دورية وبصفة مباشرة الهيئة مجلس تقاريرها إلى الداخلية وحدة التدقيق والرقابة ترفع

 الهيئة موارد في – القسم الثالث

 :من للهيئة المالية المواردتتكون  – 96الفصل 

 الدولة. من ميزانية المخصصة السنوية المنحة •

 .الترخيص معاليم إيداع التصاريح ومطالب •

 .الهيئة من أنشطة المتأتية األخرى المداخيل •

 .المشروطة والعطايا غير الهبات والتبرعات •

 .العمومية المحاسبة مجلة إلى للهيئة لماليوا اإلداري قواعد التصرف تخضع ال – 97الفصل 

  المنشآت صفقات نظام صفقاتها إلى الربحي. وتخضع مراعاة طابعها غير مع المؤسسات على المحاسبيالهيئة حسابياتها طبقا للنظام  تمسك

 . العمومية

 .المحاسباتلدائرة  الالحقة الرقابة إلى للهيئة المالية الحسابات تخضع

 االلكترونيموقعها  السنوي على الماليتقريرها  وتنشر الهيئة

 الهيئة قرارات في – القسم الرابع

 :التالية القرارات الهيئة يتخذ مجلس – 98الفصل 

ة الواجب احترامها في معالجة المرجعي المعاييرو الشخصية ومدونات السلوك المعطياتتحديد القواعد والضمانات الضرورية لحماية  •
 .للهيئة االلكتروني الموقعوب التونسية للجمهورية الشخصية. تنشر بالرائد الرسمي المعطيات

 .بهذا القانون المقررة الصور التصاريح والرجوع فيها في على الموافقةو وسحبها منح التراخيص •

 .القانونبهذا  عليه المنصوص الحاالت في المعالجة إيقاف •

 .العمومية النيابة على الشكايات حالةإ •

 .وسحبها الهيئة عالمةإسناد  •

 قراراتها في والطعن الهيئة لدى اتاإلجراء في – القسم الخامس

 والترخيص اإلعالمإجراءات  في – األولالفرع 
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 خاللبالبلوغ أو من  اإلعالمالوصول مع  مضمونة رسالة بواسطة يوجه أو بمقر الهيئة المسبقمطلب الترخيص  أو اإلعالميودع  – 99الفصل 
 .الكترونيا كتابيا أو أثرا أخرى تترك للهيئة أو بأي وسيلة االلكتروني الموقعب المدرجة االستمارة

يعفي  الو القانوني، الممثل أو مناوله ، أوالمعالجةعن  المسؤولبهما من قبل  المرفقة والمؤيدات المسبقمطلب الترخيص  أو اإلعالمويقدم 
 .المعالجةين بالمعني تجاه يةالمسؤولمن  اإلجراء

 .الترخيص أو مطلب اإلعالمتحدد الهيئة بموجب مقرر البيانات والتنصيصات الواجب تضمينها بأنموذج 

من تاريخ إيداعه، ويمكن التمديد  شهرين أجل في بالرفض معالل بالقبول أو قرارا وتصدر الترخيص مطلب في تنظر الهيئة – 100الفصل 
 .الهيئة شهر واحد ومرة واحدة بقرار معلل من رئيس لمداة األجلفي هذا 

 .يتجاوز عشرة أيام الأجل  للمعلومات يمكن البت في وواجب التبادل السريع وفي حالة التأكد القائم على أسباب جديةإال أنه 

 .وثائق إضافية أو بتوضيحات إلدالءا الهيئة إذا طلبت المطلب في وينقطع سريان أجل البت

أجل  الكترونيا في كتابيا أو أثرا تترك بأي وسيلة المسبقبمطلب الترخيص  المتعلقبالقرار  المعالجةعن  المسؤول إعالميتم  – 101الفصل 
 .القرار صدور من تاريخ أقصاه خمسة عشرة يوما

 السلطة تجاوز بدعاوى الخاصة اتاإلجراءبه، وفق  اإلعالمفي أجل شهر من تاريخ  اإلدارية المحكمةويتم الطعن في ذلك القرار لدى 
 .اإلدارية المحكمةب المتعلقعليها بالقانون  المنصوص

 الهيئة مةالع وسحب إسناد في – الفرع الثاني

الشخصية" بعد  المعطيات سالمةمة الع" مة مطابقة تسمىالع المعالجةعن  المسؤولتسند الهيئة بمقتضى قرار بطلب من  – 102الفصل 
 .قرار بمقتضى التي تحددها الهيئة ةالمرجعيللمواصفات  باألمر المعنيللتأكد من استجابة  الالزمة األبحاثإجراء 

 .الترخيص عوضا عن اإلعالمخاضعا إلى  المعالجةعن  المسؤولها خاللسنتين، يصبح  لمداة الهيئة مةالوتسند ع

 .مةالالع أساسها تلك على أسندت ة التيالمرجعي المواصفات لمخالفةمة الهيئة بقرار معلل من قبلها في صورة معاينتها الويتم سحب ع

 اياتكالش في – الفرع الثالث

محام بمقتضى عريضة تتضمن كافة  مباشرة أو عن طريق الهيئة إلى الشخصية المعطيات بمعالجة المتعلقةالشكايات  ترفع – 103الفصل 
 .والمؤيداتالوثائق  بجميع مرفقة به وموضوع الشكوى، والمشتكىبالشاكي  المتعلقةالبيانات 

 .للهيئة االلكتروني الموقع بالبلوغ أو على اإلعالمتودع العريضة ومؤيداتها بمقر الهيئة أو توجه إليها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع 

تترك أثرا كتابيا أو الكترونيا، الذين  ة بأي و سيلةالمعني األطرافوتحرر وحدة البحث والتقص ي تقريرا أوليا بعد انهاء أعمالها يحال على 
 .الغرض بمحام في االستعانةويمكنهم  التبليغ ا من تاريخمعليه في أجل خمسة عشرة يو اإلجابةيتعين عليهم 

 .الهيئة مجلس يحال على مشروع قرار والتقصي وحدة البحث يقاض يحرر المذكور األجل وبانقضاء

 للمعالجة الفوري اإليقافو اإلنذارو التنبيه في – الفرع الرابع

تدارك  إلى فيه يدعوه المعالجةعن  المسؤول بأحكام هذا القانون أن يوجه تنبيها إلى خالليمكن لرئيس الهيئة في صورة معاينة إ – 104الفصل 
 .لذلك جالأ له ويحدد اإلخالل

 مع إنذارا الهيئة رئيس إليه جسيم، يوجه إلخاللبعد التنبيه عليه، أو في صورة ارتكابه  اإلخاللفي  المعالجةعن  المسؤولوفي صورة تمادي 
 .الهيئة موقع بنشره على اإلذن إمكانية

 .اإلنذار سبق نشر إذا الرفع نشر قرارويتم  ،اإلخالالت تدارك معاينة صورة في اإلنذار رفع الهيئة رئيس ويتولى

 ويمكن التظلم من هذا القرار الكترونيا كتابيا أو أثرا تترك بأي وسيلة اإلنذار أو التنبيه بقرار المعالجةين عن المسؤول إعالميتم  – 105الفصل 
 .به اإلعالمأجل شهر من تاريخ  في الهيئة أمام مجلس

يتخذ رئيس  ،المعالجةين بالمعني األشخاص هذا القانون يترتب عنه ضرر فادح لحقوق ألحكامفي صورة حصول انتهاك جسيم  – 106الفصل 
باقتراح  بذوات خاصة وبقرار من رئيس الحكومة، األمرالفوري للمعالجة إذا تعلق  اإليقافالهيئة بناء على شكاية أو تعهد تلقائي، قرارا في 

 بسلطة عمومية. األمرتعلق  من الهيئة، إذا

 العقوبات اتخاذ في – الفرع الخامس

 اإلنذارو التنبيه قرارات في الطعون وفي والتقصي وحدة البحث رئيس من طرف عليه المحالة اتالملفب الهيئة يتعهد مجلس – 107الفصل 
 .الهيئة الصادرة عن رئيس

 .والشهود األطراف لىإ يستمع أن يستكمل التحقيق أو ذلك في رأى فائدة إذا ويمكن له

يتخذ قرارا  فإنه غير، المالية  بخطية عقوبة تستوجب مخالفة لتشك ال اإلحالة موضوع ملف األفعال أن الهيئة لمجلس إذا تبين – 108الفصل 
 .اإلحالةأجل شهرين من تاريخ  في بتسليط العقوبة

 .العمومية للنيابة بإحالتها تستوجب عقوبة بالسجن فإنه يتخذ قرارا اإلحالةموضوع ملف  األفعالالهيئة أن  لمجلسإذا تبين 
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 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 .بواسطة عدل التنفيذ أو اإلداريةين بها بالطرق المعنيقرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الهيئة إلى تبلغ  – 109الفصل 

 الهيئة قرارات في الطعن في – الفرع السادس

 االستئنافية اإلدارية المحكمةالباب أمام  الصادرة عن مجلس الهيئة موضوع الفرع الخامس من هذايتم الطعن في العقوبات  – 110الفصل 
 .اإلداريللقضاء  المنظمةعليها بالقوانين  المنصوصات اإلجراءبتونس وفق 

 .السلطة تجاوزى دعو التقاضي فيوآجال إجراءات بتونس وفق نفس  االبتدائية اإلدارية المحكمةويتم الطعن في قرارات مجلس الهيئة أمام 

 العقوبات في – الخامس الباب

الهيئة،  مةالع وسحب الترخيص وسحب الفوري للمعالجة اإليقافو اإلنذارفي التنبيه و المتمثلة اإلداريةعلى العقوبات  عالوة – 111الفصل 
 .الجزائية المحاكمتسلط من قبل  مالية وعقوبات بالسجن وبخطية الهيئة من قبل مجلس تسلط مالية أحكام هذا القانون عقوبات عن مخالفة يترتب

 العقاب. موجبة والمحاولة

 مرجع نظر الهيئة العقوبات في – األولالقسم 

فقرة  13و 5خالف أحكام الفصول  كل مند(  10.000) دينار آالف ( وعشرةد 1.000) تتراوح بين ألف مالية بخطية يعاقب – 112الفصل 
 58و 57و 51و 50و 48و 42و 40و 39و 38و 37و ثانية فقرة 36فقرة ثانية و 34و 32و 27و 26و 22فقرة ثانية و 16و ثالثة

 .من هذا القانون 81و 78و فقرة أخيرة 77و فقرة أخيرة 72و 70و 68و 65و 64و ثالثةوال الفقرتان الثانية

كل من خالف أحكام  د( 50.000) دينار فألوخمسين  د( 10.000)دينار  آالفيعاقب بخطية مالية تتراوح بين عشرة  – 113الفصل 
 .من هذا القانون ثالثة فقرة 60و 59فقرة أخيرة و 34فقرة أولى و 34و 12و 10الفصول 

كل من خالف أحكام الفصول د(  100.000) ومائة ألف دينار د( 60.000)يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ستين ألف دينار  – 114الفصل 
 .من هذا القانون فقرة ثانية 54و 24و 6

 الجزائية المحاكممرجع نظر  العقوبات في – القسم الثاني

أحكام  بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أود(  50.000)عام وبخطية مالية قدرها خمسين ألف دينار  لمدةيعاقب بالسجن  – 115الفصل 
 .هذا القانون من 63و 46و ثانية فقرة 20و الثانية الفقرة 3الفصول 

أحكام  بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو د( 100.000)عامين وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار  لمدةيعاقب بالسجن  – 116الفصل 
 .من هذا القانون 80و أخيرة فقرة 60والفصل  62و 61و أولى فقرة 58و 47و 43و 41و 31و 25و 7الفصول 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من  أو د( 200.000) دينار مئتا ألف قدرها مالية أعوام وبخطية 5من عامين إلى بالسجن  يعاقب – 117الفصل 
 من هذا القانون. 45أحكام الفصل  خالف

 واالنتقالية الختامية األحكام في – السادس الباب

 المذكورجل األيدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبانقضاء  – 118الفصل 
 ممارسة الحالية بتركيبته ويواصل مجلس الهيئة .الشخصية المعطيات بحماية المتعلق 2004لسنة  63ي عدد  األساستلغى أحكام القانون 

 والصالحيات المهام النفاذ من تاريخ دخول هذا القانون حيز ابتداء كما يمارس ،2004لسنة  63بمقتضى القانون عدد  إليه الموكلة المهام
 .الجديد الهيئة مجلس عليها بهذا القانون الى حين تركيز المنصوص

ي عدد األساسالقانون  بمقتضى المحدثةالشخصية  المعطيات لحماية الوطنية الهيئة ممتلكات الهيئة إلى الملكية وجه تحال على – 119الفصل 
وممثل عن الوزارة  الماليةب المكلفةويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة . الشخصية المعطيات بحماية المتعلق 2004لسنة  63

بالسجل الخاص  التي تتولى ترسيمه والشؤون العقارية الدولة بأمالك المكلفةالوزارة  كشفا يحال إلى والشؤون العقارية الدولة بأمالك المكلفة
 بالهيئة.

 .لها كانت الوسائط الحاملة مهما والبيانات اتالملف جميع الهيئة وجوبا إلى الشخصية المعطيات لحماية الوطنية الهيئة تحيل

وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها  اإلداريللقضاء  المنظمةية األساسإلى حين صدور القوانين  – 120الفصل 
 .عليها بهذا القانون المنصوص ألحكاما لديها على المتبعة اتاإلجراءوتنظيمها و اإلدارية المحكمة صالحياتبضبط  المتعلقةالعمل 

 
 

 
 


