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أو مباشرةبطريقةشخص طبيعي على التعرفكّل معلومة تسمح ب: تعريف •
غير مباشرة

تسمح مة هي معطيات تفتقد لكل معلو مخفية الهوية املعطيات الشخصية •
ظام الحمايةعلى الشخص املعني بها و تبعا لذلك ال يطبق عليها نبالتعرف 

لتعرف على لبيانات بدنية دائمة ترتكز على الحّساسةاملعطيات الشخصية •
ة أو العرق كالصحينجر على معالجتها تمييز الشخص كالبصمة أو الصورة أو 

نظام حماية مشّددأو املعتقد أو العقوبات الجزائية وتستوجب إذا 
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تقوم بإدراج الحمايةعامليا التي 28تونس كانت الدولة عدد •
ورهابدست

قوم التي تالدولة األولى إفريقيا وعربيا كانت 2004تونس في •
بسن قانون متكامل حامي للمعطيات الشخصية

ة والعربية االفريقيعميدة الهيئات الهيئة الوطنية للحماية هي •

 املعاهدات التي يتم 20طبقا للفصل •
ّ
من الدستور فإن

:  املصادقة عليها  هي أعلى قيمة من القوانين 
2017ملجلس أوروبا سنة 108املعاهدة 

من القانون 76طبقا للفصل سلطة ترتيبية للهيئة •
تحديد الضمانات : 2004-63األساس ي 

الضرورية والتدابير  املالئمة للحماية

24الفصل 

2014لدستور 

108املعاهدة 

ملجلس أوروبا

القانون األساس ي

2004لسنة 63عدد 

األوامر الترتيبية

2007-3003 & 2007-3004 

مناشير رئاسة الحكومة 

 &8/2019 &23/2021 &24/2021 17/2016

قرارات ترتيبية للهيئة5
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عاديةالقانون الحامي للمعطيات الشخصية هو قانون أساس ي يعلو  القوانين ال•
.دل منفذعوتبلغ إلى املعنيين بها بواسطة معللةتكون قرارات الهيئة "82الفصل •

هر من في أجل شمحكمة االستئناف بتونس في قرارات الهيئة أمام الطعنويمكن 
..." : تاريخ اإلعالم بها 
يبتها على وتحتوي تركتكتس ي صبغة القرار القضائي من درجة أولى قرارات الهيئة 
أربعة قضاة 

ا التي تصل إلى خطايمخصص للعقوبات ( 103إلى 86منفصل 18)الباب السابع  •
مالية بخمسين ألف دينار  وعقوبات بخمسة أعوام سجن
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لشخصية من القانون األساس ي املتعلق بحماية املعطيات االفصل األول •
وال ... ة الحق في حماية املعطيات الشخصيلكّل شخص »ينص على أنه 

رامة احترام كو األمانةو الشفافيةيمكن أن تقع معالجتها إال في إطار 
«...اإلنسان 

يجب إذا أن يقع تجميعها ومعالجتها لزمن محدود بعد إعالم الشخص•
ة وذلك في إطار الغاية املعلنة للمعالج(الشفافية)املعني وهيئة الحماية 

افق عليها الشخص املعني  ا في إطار والسهر على معالجته( األمانة)التي و
الشخص املعنياملحافظة على كرامة 
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روبيةالالئحة األو اليوم املعايير الدولية تطورت بإصدار •
2016في أفريل RGPDاملعروفة بـــــ 679عدد 

2018ماي 25النفاذ في والتي دخلت حيز 

نفسنص قانوني أوروبي يطبق في كل الدول األوروبية ب•
ار نص وال يشترط لتطبيقه اصداملعايير وفي يوم واحد 

وطني

تداعيات لههذا النص يطبق في الفضاء األوروبي لكن •
خصيةألن الحماية تتعلق باملعطيات الشقانونية خارجه 

العالممهما كان مكان معالجتها فيملواطني الدول األعضاء 
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زاماتااللتنظام الحماية القانونية للمعطيات   
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ّ
افقة صريحة ومستنيرة تترك أثرا كيئةإجراءات تصريح أو ترخيص مسبق غاية مشروعة ومحددة وواضحةتابيامو
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زاماتااللتنظام الحماية القانونية للمعطيات   
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تتأمين إحالة أو تحويل املعطياتحيين املعطيات عطياتاالحتياطات والتدابير التقنية لضمان سالمة امل
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قوق الحنظام الحماية القانونية للمعطيات       

الحق في النسيانالجة على املعفي االعتراض الحق ياتهالحق في النفاذ إلى معط
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سخهاالحق في تعديلها، تحيينها، ف
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ريةوسائل الحماية البصاملسائل املطروحة         
طر في تقتحم وسائل الحماية البصرية الحياة الخاصة لألشخاص ويكمن الخ•

التسجيالت وإمكانية نشرها أو التعرف اآللي على األشخاص
ثالثة ال يمكن تركيز وسائل الحماية حسب القانون التونس ي واملقارن إال ب•

اكن املحالت املفتوحة للعموم وكل ما هو في عالقة بالنقل وأم: أماكن وهي 
اقبة الطريق العام وممتلكات الغير وال يمالعمل الجماعي  كن وال يمكن مر
تسجيل الصوت

اقبة • العامالطريقيرجع حصريا لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والبلديات مر



2021

العموميةحماية املعطيات الشخصية واإلدارة 
2021أكتوبر 6املدرسة الوطنية لإلدارة، 

ريةوسائل الحماية البصاملطروحة         املسائل
ما يغيب التجاوزات متعددة جّدا وتفتقد الهيئة لإلمكانيات البشرية لرصدها ك

:التعاون مع القضاء ملعاقبتها، وعدد الشكايات يثبت ذلك  
اقبة • دون اعالم العمومأو دون ترخيصتركيز وسائل مر
اقبة موجهة • للطريق العامتركيز وسائل مر
اقبة موجهة • للملك الغيرتركيز وسائل مر
اقبة • تسجل الصوتتركيز وسائل مر
تدابير السالمة كتشفيرهابث الصور عن بعد دون اتخاذ •
اقبة على • اليوتيوب ووسائل التواصلنشر تسجيالت وسائل املر
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ومتريةبطاقة التعريف البياملطروحة            املسائل
وزارة الداخلية تعتزم استبدال بطاقات التعريف الحالية بمثيالتها•

شريحة تخزن بفضاء مشفر املعطيات البيومترية املحتوية على 
مرقمنةصورة وبصمات : لصاخبها البيومترية

في إطار مشروع القانون كانت ترغب الوزارة في تجميع املعطيات •
وخطيرة على هويةالبيومترية وتكوين قاعدة بيانات ضخمة 

التونسيةسيادة الدولة وخاصة على شخص 8.547.740
سحب إلى 2018مما أدى  في جانفي عارضت الهيئة هذا التمش ي •

يوم تمريره على الجلسة العامة بالبرملان وإعادة تقديم املشروع 
يدرج كل مقترحات الهيئة2020جويلية مشروع جديد في 
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خارجإيواء املعطيات بالاملطروحة            املسائل
ن كل تواجد املعطيات الشخصية للمواطنين بالخارج يفقد إمكانية حمايتها م•

استعمال غير شرعي يمكن أن يمّس من سيادة الدولة الرقمية
مايتها بما الدول التي تقوم بحال يمكن إحالة املعطيات الشخصية إلى الخارج اال نحو •

افقة الشخص املو ترخيص من الهيئة وفي كل الحاالت بعد فيه الكفاية  عنيمو
24منشور رئيس الحكومة عدد •

يحدد2020نوفمبر 5بتاريخ 
عناوين : إحترامهاقواعد يجب 3

اقع تكون تحت النطاق الوطني، بريد إلكتروني اقع في تونساملو وطني و إيواء املو
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اطناملعرف الوحيد للمو املطروحة          املسائل
ن معرفة لتطوير قدرتها على حساملعرف الوحيد للمواطنين وسيلة تلتجأ إليها الدول •

نفس لكنها في... االقتصادية واالجتماعية والصحية وضعية األشخاص ووضعياتهم
»يطرح هاجس بإرساء منظومة رقابة معمم على األشخاص وسيلة تسمح  big brother »

هياكل بين التسمح بتبادل املعطيات يتيح وسيلة عمل ابتكرت تونس معرف وحيد•
في قاعدة بيانات ضخمةدون السماح بتجميع معطياتهم العمومية 

أنشا املعرف الوحيد 2020ماي 12مؤرخ في 2020لسنة 17مرسوم رئيس الحكومة عدد •
يتعلق بضبط 2020ماي 15املؤرخ في 2020لسنة 312واألمر الحكومي عدد للمواطن 

رف فيهمحتوى املعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتص



2021

العموميةحماية املعطيات الشخصية واإلدارة 
2021أكتوبر 6املدرسة الوطنية لإلدارة، 

اطناملعرف الوحيد للمو املطروحة          املسائل
سنة بعد وفاته30ويحتفظ به عند والدته يسند إلى املواطن رقم 11عدد من ( موم)املعرف الوحيد للمواطن •
وتسمح بالتعرف على الشخص املعنيمعطى أساس ي فقط 14سجل املوم يحتوي فقط على •
نية لحماية الهيئة الوطفي سجل املوم ومنظومة الترابط البيني تحت رقابة وزارة الشؤون املحلية تتصرف •

املركز الوطني لإلعالميةويقوم بإدارته التقنية املعطيات الشخصية 
لعموميةالتي تبقى موجودة ومستعملة من قبل املواطنين والهياكل اال يعوض املعرفات القطاعية املوم •
ال فائدة للهياكل واألشخاص في النفاذ إلى املوم وال يمكن الحصول على قاعدة بياناته•
عبره منظومتهبتبادل املعطيات الشخصية للمواطنين املوم يسمح للهياكل العمومية •
ويمكن للمواطن االطالع على هذه التسجيالتإحالة للمعطيات تسجل باملنظومة كل عملية •
اية املعطيات بتعيين مكلف داخلي بحمكل هيكل عمومي يرخص له استعمال الترابط البيني عبر املوم ملزم •

الشخصية
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مايةاملكلف بالحاملطروحة                         املسائل
لدى املسؤول عن املعالجةاملكلف بحماية املعطيات الشخصية •

في كل الفضاء األوروبي وتم إدراجه في املشروع الجديد إجراء اجباري 
لقانون الحماية التونس ي العالق بمجلس نواب الشعب

بتعيين  مكلف بحماية2020في سبتمبر الهيئة طلبت من كل الوزارات •
املعطيات الشخصية ونشر هويته وطريقة االتصال به

التجهيز واإلسكان والبنية التحتية، املرأة واألسرة وكبار :  وزارة قامت بذلك 11•
السن، النقل واللوجستيك، الشباب والرياضة واالدماج املنهي، الفالحة 
واملوارد املائية والصيد البحري، رئاسة الحكومة، تكنولوجيا االتصال، 

التجارة وتنمية الصادرات، الشؤون االجتماعية ، الداخلية والتربية
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دنيةسالمة معلوماتية متاملطروحة          املسائل
وى تأمين املعطيات الشخصية أهمية قصكل أنظمة الحماية في العالم تولي •
:  ينص على أنه 18القانون التونس ي في فصله •

االحتياطات الالزمة للمحافظة يتخذ جميع ... » 
ومنع الغير من تعديلها أو على أمان املعطيات 

«اإلضرار بها أو االطالع عليها دون إذن صاحبها
املتعلق بالسالمة 2004لسنة 5القانون عدد •

املعلوماتية يجبر كل مسؤول عن املعالجة 
بالتدقيق الدوري للسالمة املعلوماتيةبالقيام 
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لومةحق النفاذ إلى املعاملطروحة               املسائل
خصيةبين الحق في النفاذ للمعلومة وحق النفاذ للمعطيات الشأوجه االختالفات 

2004من الدستور وقانون 24فصل / 2016من الدستور وقانون 32فصل : االطار القانوني •

معطيات شخصية( / ال تحتوي على معطيات شخصية)معلومة : موضوع النفاذ •

الهياكل العمومية والخاصة واألشخاص/ الهياكل العمومية : األشخاص امللزمة به •

الشخص املعني باملعطى/ كل شخص متواجد على التراب التونس ي : األشخاص املتمتعة به•

INAI  /INPDP: الهيئة املختصة في النزاع بشأنه •

إحالة لوكيل الجمهوريةINPDPشكوى لدي /  حكم قضائي  INAIشكوى لدى: اإلجراءات ملمارسته •

أشهر سجن وخطية مالية8/ دينار 5000إلى 500: العقوبة املستوجبة عن عدم احترامه •
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علومةحق النفاذ إلى املاملسائل املطروحة             
يرفض طلب النفاذ إلى ال يمكن للهيكل املعني أن »: 2016من قانون 24الفصل •

أو باألمن العام أو بالدفاع الوطنييؤّدي إلى إلحاق ضرر إال إذا كان ذلك املعلومة
ة ومعطياته حماية حياته الخاصبالعالقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في 

حق النفاذ إلى وال تعتبر هذه املجاالت استثناءات مطلقة ل. وملكيته الفكريةالشخصية
«...املعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ 

ليه إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئّيا باستثناء منصوص ع»ـ 27الفصل •
 ... 24بالفصلين 

ّ
متى كان بعد حجب الجزء املعني باالستثناءفال يمكن النفاذ إليها إال

«ذلك ممكنا
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ةمهام الرقاباملطروحة    املسائل
النفاذ إلى ... :ـ تتولى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية القيام باملهام التالية76الفصل •

التثبت منها وجمع قصد املعطيات موضوع املعالجة 
...  مهامها الضرورية ملمارسة اإلرشادات 

ـ للهيئة أن تجري األبحاث الالزمة من سماع كل 77الفصل •
ترى فائدة في سماعه واإلذن بإجراء املعاينات شخص 
واألماكن التي تمت فيها املعالجة باستثناء محالت باملقرات 
.وال يمكن أن تعارض الهيئة بالسر املنهي... السكنى 

الهياكل عدد . 333: املهمة توصلت برسالة العمومية و الخاصة التي الهياكل عدد 2021منذ جوان •
.  95: بالحماية الهياكل التي قامت بتعيين مكلف عدد . 116: يوم 60التي اتصلت بالهيئة قبل مرور 

14: املعالجة الهياكل التي بدأت بإعداد خارطة عدد 
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