
يتعلق بتنقيح وإتمام  2011جوان  11مؤرخ في  2011لسنة  54مرسوم عدد 
المتعلق بالنفاذ إلى  2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة  41المرسوم عدد 

 .الوثائق اإلدارية للھياكل العمومية
 

 إن رئيس الجمھورية المؤقت،
 

 الوزير األول، باقتراح من
 

المتعلق بحماية المعطيات  2004جويلية  27 المؤرخ في 2004لسنة  63بعد اإلطالع على القانون األساسي عدد 
 الشخصية،

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

 
 المتعلق بالمنظومة الوطنية لإلحصاء، 1999أفريل  13المؤرخ في  1999لسنة  32وعلى القانون عدد 

 
 العمومية، المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011مارس  23المؤرخ في  2011 لسنة 14عدد  وعلى المرسوم

 
 بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للھياكل العمومية، المتعلق 2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة  41وعلى المرسوم عدد 

 
 اإلداري، اإلرشادالمتعلق بنظام االتصال و 1993سبتمبر  13المؤرخ في  1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد 

 
 وعلى رأي الھيئة المستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال،

 
 .مداولة مجلس الوزراء وعلى

 
 : يصدر المرسوم اآلتي نصه

 
 26 المؤرخ في 2011لسنة  41من المرسوم عدد  22والفقرة األولى من الفصل  16أحكام الفصل  الفصل األول ـ تلغى

 : ثائق اإلدارية للھياكل العمومية، وتعوض بما يليالمتعلق بالنفاذ إلى الو 2011ماي 
 

محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية  يجوز للھيكل العمومي المختص أن يرفض تسليم وثيقة إدارية) : جديد( 16الفصل 
قضائي أو إذا تعلق األمر بوثيقة تسلمھا الھيكل واألدبية أو بمقتضى قرار  المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية

 .المعني بعنوان سري العمومي
 

من ھذا  3إلى الوثائق اإلدارية المنصوص عليه بالفصل  مع مراعاة الحق في النفاذ) : فقرة أولى جديدة( 22الفصل 
من  لمرسوم وذلك في أجل سنتين ابتداءعلى الھياكل العمومية التالؤم التام مع أحكام ھذا ا المرسوم الذي يطبق بصفة حينية،

 ."دخوله حيز التنفيذ
 

المتعلق بالنفاذ إلى  2011ماي  26المؤرخ في  2011 لسنة 41من المرسوم عدد  22ـ تضاف إلى الفصل  2الفصل 
 : العمومية، فقرة ثالثة في ما يلي نصھا الوثائق اإلدارية للھياكل

 
 ."رير المشار إليھا أعاله بمواقع واب الھياكل العمومية المعنيةالتقا ويتم نشر) : فقرة ثالثة( 22الفصل 

 
بالنفاذ إلى  المتعلق 2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة  41من المرسوم عدد  23ـ تلغى أحكام الفصل  3الفصل 

 .الوثائق اإلدارية للھياكل العمومية
 

 .يةبالرائد الرسمي للجمھورية التونس ـ ينشر ھذا المرسوم 4الفصل 
 

 .2011جوان  11تونس في 
 

 الجمھورية المؤقت رئيس
 

  فؤاد المبزع
 

 


