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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 وكتاب الدولةمن رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء  2019فيفري  25مؤرخ في  2019لسنة  8منشور عدد 
 والة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وال

 
 طنية قات التعريف الوال بطااستعم إطار: حول حماية المعطيات الشخصية في الموضوع

 
 اجع: المر

 همن 24الفصل  الدستور وخاصة −

الطابع الشخصي وبروتوكولها  ذاتطيات بحماية األشخاص تجاه المعالجة اآللية للمعالمتعلقة  اأوروبلمجلس  108رقم فاقية االت −
االنضمام إليها بمقتضى القانون ى ب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق علاالخاص بسلطات المراقبة وانسي 181رقم  اإلضافي
 .2017ماي  30ؤرخ في مال 2017لسنة  42عدد  األساسي

 .يةالمعطيات الشخصبحماية  المتعلق 2004جويلية  27في  المؤرخ 2004لسنة  63ساسي عدد القانون األ −

 .حول المطالبة بنسخ من بطاقة التعريف القومية 1981فمبر نو 23المؤرخ في  31دد منشور الوزير األول ع −

 اتية للمقرات الرسميةحو دعم الحماية الذ 2015ديسمبر  10المؤرخ في  23الحكومة عدد ور من رئيس منش −

عطيات حول احترام األحكام القانونية المتعلقة بحماية الم 2016أكتوبر  12المؤرخ في  17رئيس الحكومة عدد  منشور −
 .الشخصية

 
لديها حتفاظ نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية أو االمية دأبت على مطالبة المتعاملين معها بتقديم فقد لوحظ أن عديد الهياكل العمو، عدوب

تلتزم الدولة والهياكل العمومية جاري بها العمل التي مع مقتضيات الدستور والقوانين النافى بعض المعامالت وهو ما يتي بالبطاقات مؤقتا ف
 .ة المعطيات الشخصيةالتابعة لها بحماي

 
ضمنة ببطاقات التعريف الوطنية في غير األغراض التي جمعت من أجلها أو استعمالها ال للمعطيات الشخصية المعموتفاديا لكل است

، فإنه يتعين األساسيةوقهم صة وعلى حقخاأنه أن يهدد مصالح األفراد ويشكل خطرا على حياتهم الغراض غير مشروعة بما من شأل
 ا.سخ منهمستقبال على الهياكل العمومية االمتناع عن االحتفاظ ببطاقات التعريف الوطنية للمتعاملين معها أو مطالبتهم بتقديم ن

 
 ن على الهياكل العمومية التقيد بما يلي: ، فإنه يتعيطاراإلوفي هذا 

 
 ن عند التثبت من هويات الزائري -1

ية والغابالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول الخاص  جلصيص بالسكل العمومية التنمصالح االستقبال بالهياعلى 
، وعليها الوطنية وارجاعها لصاحبها في الحين التعريفمن عدد بطاقة  األخيرةواالقتصار على تضمين األرقام الثالثة من الزيارة 

 منها.ة كل العمومي المعني أو عن االحتفاظ بنسخاالمتناع عن االحتفاظ بها خالل وجود صاحبها داخل مقر الهي
 

 : ةمعطيات شخصيند نشر قائمات تتضمن ع -2
اظرات والناجحين لالمتحانات والمن المترشحينمة ار قائ، على غرة عند نشر قائمات تتضمن معطيات شخصيةعلى الهياكل العمومي

جانب االسم واللقب إلى نية للمعنيين باألمر ثالثة األخيرة من عدد بطاقة التعريف الوط، االقتصار على التنصيص على األرقام الهافي
 نوان أو تاريخ الوالدة.عكالدون إدراج أي معطى شخصي آخر 

 
 : عند تلقي شيكات -3

اقة التعريف الثة األخيرة من عدد بطعلى األرقام الث التنصيص بظهرها، االقتصار على شيكاتعلى الهياكل العمومية عند تلقي 
 من هوية ساحب الشيك. ، وهو إجراء كاف يسمح بالتحققالوطنية

 
إسداء التعليمات الالزمة إلى منظوريكم ودعوتهم إلى و إليكم بالنظروالمرجو منكم تعميم هذا المنشور على الهياكل العمومية الراجعة 

 ل دقة.ه بكالواردة ب باإلجراءاتااللتزام 
 

 


