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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

 

يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون األساسي للبلديــات  6002جــويلية  71مؤرخ في  6002لسنة  84قــانون أساسي عـدد 
 7711مــاي  78المؤرخ في  7711لسنة  33الصادر بالقانون عــدد 

 باسم الشعب،

 قة مجلس النواب ومجلس المستشارين،وبعد مواف

 :اآلتي نصهيصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي 

والفقرة األولى من  22و 25والفصلين  22والفقرة األولى من الفصل  01و 01و 9و 6و 5ألغيت أحكام الفصول  – األول الفصل
 63و 55و 51و 52و 50و 51والفصول  19والفقرة األولى من الفصل  12و 11و 02و 03و 00و 00والفصول  01الفصل 
 010و 011و 90و 91و 29و 22و 20و 32والفصول  31من الفصل  0والعدد  32و 31والفصلين  62من الفصل  1و 2 والعددين

 021والفصلين  020والفقرة الثالثة من الفصل  020من الفصل  0و 0والعددين  002من الفصل  2و 0و 2واألعداد  003و 000و
لسنة  00للبلديات الصادر بالقانون عدد القانون األساسي  من 010والفقرة الثانية من الفصل 002والفقرة األولى من الفصل  023و

والقانون  0925أفريل  25المؤرخ في  0925لسنة  10المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  0935ماي  01المؤرخ في  0935
 0995جويلية  21المؤرخ في  0995لسنة  62والقانون األساسي عدد  0990أفريل  01المؤرخ في  0990لسنة  21األساسي عدد 

 باألحكام التالية وضتوع

البلدي تخضع  هذا القانون، يتم تحويل عنوان البلدية بمقتضى مداولة من المجلس من 2مراعاة أحكام الفصل مع  – )جديد( 1الفصل 
 وجوبا لمصادقة الوالي المختص ترابيا.

المعنيين واستشارة  رأي الوالي أو الوالة بعد أخذتحوير الحدود الترابية للبلديات بأمر باقتراح من وزير الداخلية  يتم – )جديد( 2الفصل 
 المجالس البلدية المعنية. وتستشار عند االقتضاء المجالس الجهوية.

البلدية المعنية،  المجالس باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي أو الوالة المعنيين واستشارة يتم إدماج البلديات أو تقسيمها بأمر
 .د التجديد الكلي للمجالس البلديةالسنتين المواليتين لالنتخابات المجراة قص م إدماج البلديات أو تقسيمها خاللوال يمكن أن يت

على ذلك بنفس  اسم البلدية أو البلديات فإنه يتم التنصيص نتج عن تحوير الحدود الترابية للبلديات أو إدماجها أو تقسيمها تغيير في إذا
 أو التقسيم. اإلدماجلحدود أو المتعلق بتحوير ا األمر

 .حذف البلدية بأمر معلّل باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيايمكن  – )جديد( 7الفصل 

 .يأذن وزير الداخلية في هذه الحالة بإحصاء التزامات وحقوق البلدية المعنية ويأذن وزير المالية بإجراء أعمال التصفية

 الجهوي محل البلدية الواقع حذفها في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.المجلس  يحل

الترابية بقرار من الوالي  دوائر، يضبط عددها وحدودها ـ يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى )جديد( 70 الفصل
 .لس البلدي المعني أو باقتراح منهبعد استشارة المج

 م هذه الدوائر وطرق تسييرها بأمر.وتضبط مها

ويمكن عند  فيفري وماي وجويلية ونوفمبر المجلس البلدي وجوبا أربع دورات عادية في السنة، في أشهريعقد  – )جديد( 78 الفصل
 .اإلشرافسلطة  إعالمالتعذر تأجيل الدورة بشرط 

اف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على تمهيدية تلتئم بإشر تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة
قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويدعي إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة  األقل

 المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

العادية الموالية  الدورة لجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشموالتها وتعرض علىخالل ا يتم درس المقترحات المعروضة
 للمجلس البلدي.
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ودوائرها  بمدخل مقر البلدية المجلس البلدي عمومية ويعلن عن تاريخ انعقادها بمعلقاتجلسات  – فقرة أولى )جديدة( 66الفصل 
 وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة.

يتجاوز الثمانية  ودوائرها في ظرف أجل ال لمدة عشرة أيام مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلديةيعلق  – )جديد( 61 الفصل
 أيام التي تلي تاريخ انعقادها.

الذي يعلم بها  اإلعالم بالبلوغ إلى الوالي استقاالت أعضاء المجلس البلدي برسالة مضمونة الوصول معتوجه  – )جديد( 64 الفصل
 ير الداخلية.وز

ورئيس المجلس البلدي  ثالثة أشهر، ويعلم به المعني باألمر الوالي قرارا بقبول االستقالة أو بتـأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها يتخذ
 ويحيل نسخة منه إلى وزير الداخلية.

 في حالة السكوت، تعتبر االستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها.

 :في الميادين التالية يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه ثماني لجان قارة – )جديدة( أولىفقرة  30 الفصل

 ،الشؤون اإلدارية والمالية 

 ،األشغال والتهيئة العمرانية 

 ،الصحة والنظافة والعناية بالبيئة 

 ،الشؤون االقتصادية 

 ،الشؤون االجتماعية واألسرة 

 ،الشباب والرياضة والثقافة 

 لعالقات الخارجية،التعاون وا 

 .العمل التطوعي 

لجنة. وال يمكن  التعذر، مستشارا بلديا لرئاسة كل رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس أحد المساعدين وعنديعين  – )جديد( 37 الفصل
 لعضو المجلس البلدي أن يكون رئيسا ألكثر من لجنة.

 ومية.على األقل وتكون جلساتها عمتجتمع اللجنة مرة في الشهر 

 وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة.ويعلن عن تاريخ انعقاد هذه الجلسات بمعلقات بمدخل مقر البلدية ودوائرها 

 تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا لكل جلسة من جلساتها. – )جديد( 33 الفصل

 لمجلس تتضمن اقتراحات اللجنة.ويتولى المقرر تالوة تقرير اللجنة في جلسة المجلس البلدي ويسلم نسخة منه لرئيس ا

 ويمكن لمقرر اللجنة أن يستعين بأحد األعوان البلديين.

البلدي، وينص به في كل مرة على  وتضمن محاضر جلسات كل لجنة بدفتر خاص بها مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس
 األعضاء الحاضرين بجلسات اللجنة.

كل المداوالت مع  الموالية النعقاد الجلسة نسخة من لدي إلى والي الجهة خالل األيام الثمانيةرئيس المجلس البيوجه  – )جديد( 31 الفصل
 لتنفيذها. القرارات المتخذة

 ويتولى الوالي إدراجها بدفتر يثبت اتصاله بها.

والت المجلس البلدي من هذا القانون، مدا 15الغية وجوبا وال تعتبر مصادقا عليها وفق أحكام الفصل تكون  – )جديد( 34 الفصل
أو التي تتنافى والنصوص  المواضيع الخارجة عن مشموالته أو المتخذة في غير اجتماعاته القانونية والقرارات المتخذة لتنفيذها في

 التشريعية والترتيبية.

نسخة  إيداعتاريخ  منشهرين  باإللغاء بقرار معلّل من تلقاء نفسه أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك في ظرف على الوالي أن يصرح
 الوالية. المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز
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المنصوص  األجلبالفقرة األولى من هذا الفصل إذا لم يصرح الوالي بإلغائها في  تنفذ المداوالت والقرارات المتخذة لتنفيذها المشار إليها
 عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

 الفقرة الثانية من هذا الفصل.تنفذ األجل المنصوص عليه ب

داوالت أعضاء بلديون يهمهم الم المداوالت والقرارات المترتبة عنها قابلة لإللغاء إذا شارك في هذهتكون  – )جديد( 80الفصل 
 موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

والقرار المتخذ  داع نسخة من محضر المداولةإي اإللغاء بقرار معلّل من الوالي بمبادرة منه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ يتم
 لتنفيذها بمركز الوالية.

خمسة عشر يوما من  بمركز الوالية في أجل أقصاه أن يطلب اإللغاء كل من له مصلحة في ذلك ويودع طلب اإللغاء في هذه الحالة يجوز
 ت تاريخ تقديم الطلب.المداولة بمدخل مقر البلدية ويسلم وصل للطالب يثب تاريخ تعليق نسخة من محضر

 يبت الوالي في طلب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

 اإلشرافسلطة  تصبح المداوالت المتعلقة بالمواضيع التالية والقرارات المترتبة عنها نافذة إال بعد مصادقةال  – )جديد( 86الفصل 
 عليها:

 ميزانية البلدية، (0
 التفويت والتعويض في العقارات، (2
 تتجاوز مدتها سنتين،عقود الكراء التي  شروط (0
 غه مقدارا يحدد بأمر،الصلح الذي يفوق مبل (1
 تحويل عنوان البلدية، (5
نهج والساحات العمومية والفضاءات الرياضية والشبابية والثقافية عندما ترمي تلك التسمية إلى تشريف أو تسمية األ (6

 تخليد ذكرى وطنية أو حدث تاريخي،
ترتيبها  وإعادة وإخراجهالعمومي للبلدية من انهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها ترتيب أجزاء الملك ا (3

 مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أحكامتصفيف الطرقات العمومية البلدية مع مراعاة  أمثلةوكذلك وضع وتغيير 
 صيغ ومشاريع التعاون بين البلديات، (2
لمساهمة في راس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية التي تقوم بتسيير مرافق تدخل البلديات باالستغالل المباشر أو با (9

 عمومية أو التي لها فائدة محلية أو جهوية،
 التراتيب العامة، (01
 عالقات التوأمة والتعاون الخارجي. (00

المساعدين، ويتم  ول من بينوينتخب المساعد األ ينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس والمساعدين، – )جديدة( أولىفقرة  87الفصل 
 باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة. االنتخاب لهذه المهام

 يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس. – )جديد( 10 الفصل

من هذا  06صوص عليها بالفصل يقع استدعاء المجلس البلدي النتخاب الرئيس والمساعدين والمساعد األول حسب الصيغ واآلجال المن
 القانون.

 يتعين التنصيص باالستدعاء على االنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

انتخابات  إجراءثلث أعضائه ويتعين في هذه الحالة   يمكن انتخاب الرئيس أو المساعدين أو المساعد األول إذا فقد المجلس البلديال
 نتخابية.من المجلة اال 061الفصل  تكميلية وفقا ألحكام

 تاريخها بواسطة التعليق بمدخل مقراالنتخابات في ظرف أربع وعشرين ساعة من  عن نتائجيعلن  – )جديد( 17الفصل 

 إلى الوالي في نفس اآلجال. إبالغهاالبلدية ويقع 

جال المعمول بها واآل والصيغ الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعد األول والمساعدين حسب الشروطيمكن  – )جديد( 16 الفصل
 وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ االنتخاب. في خصوص االعتراضات ضد انتخابات المجلس البلدي
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يدعى المجلس لسد الشغور في أجل  تخلى الرئيس أو المساعد األول أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من األسباب إذا ألغي االنتخاب أو
 ائه.خمسة عشر يوما إال إذا فقد ثلث أعض

فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في أجل  من المجلة االنتخابية 061وباستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 
 شهرين من تاريخ آخر شغور.

 وينتخب الرئيس أو المساعد األول والمساعدون الجدد في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية.

المجالس، وكلما  مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه رؤساء المجالس البلدية والمساعدون األول والمساعدون يتولى – )جديد( 18 الفصل
األسباب إلى إعادة انتخاب أو تعيين رئيس المجلس البلدي ينتخب مساعد أول ومساعدون ويعين كواهي رئيس  دعت الحاجة لسبب من

 جدد.

 مساعدين األول والمساعدين برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إلى الوالي.توجه استقاالت رؤساء المجالس البلدية وال

 يتخذ الوالي قرارا بقبول االستقالة أو بتأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها ثالثة أشهر ويعلم به المعني باألمر والمجلس البلدي.

 تاريخ بلوغها.في حالة السكوت تعتبر االستقالة مقبولة بانقضاء شهر من 

 يتمادى المستقيلون في مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

أو أكثر وبصورة  األول أو إلى أحد المساعدين يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار جانبا من سلطته إلى المساعد – )جديد( 11الفصل 
لألصل وبالحالة المدنية  بالتعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخويمكن له تفويض سلطته المتعلقة  .استثنائية إلى بعض المستشارين

 موظفين بلديين. باستثناء إبرام عقود الزواج إلى موظف أو عدة

وبالحالة  يفوضوا بقرار سلطتهم المتعلقة بالتعريف باإلمضاء وبمطابقة النسخ لألصل كما يمكن لكواهي الرؤساء بالدوائر البلدية أن
 ا إبرام عقود الزواج لموظف أو عدة موظفين بالدائرة.المدنية ما عد

 العمل بها. إنهاءتبقى التفويضات سارية المفعول ما لم يقع 

 تعرض قرارات التفويض على مصادقة الوالي.

 يتم اإلعالم بقرارات تفويض السلطة عن طريق التعليق لمدة عشرة أيام بمدخل مقر البلدية أو مقر الدائرة البلدية.

حسن سير اإلدارة البلدية في الميدانين اإلداري  الكاتب العام للبلدية مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بالسهر على – )جديد( 21 الفصل
 والمالي طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويتولى في حدود ذلك خاصة:

 ،تنفيذ قرارات رئيس البلدية 

 واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة  ملفات الصفقات وإعدادفيذها مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تن إعداد
 العقود، بالمعاليم البلدية ومختلف

 اقتراحات التعهد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون بالدفع والحجج المثبتة، إعداد 

  والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية، األعوانتسيير 

 اتر البلدية ومسكها وبالوثائق اإلدارية والمحفوظات.العناية بمختلف السجالت والدف 

 – جديدان( 8و 6)العددان  24الفصل 

االقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة والقيام باإلجراءات الالزمة ( 2
 للغرض.

 إبرام ومراجعة عقود الكراء التي ال تزيد مدتها عن سنتين. (1

رئيس المجلس البلدي والمساعد األول والمساعدون وكواهي الرئيس في الدوائر البلدية لهم صفة ضابط الحالة  – )جديد( 10الفصل 
 المدنية.
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 األجلعليه القوانين والتراتيب فللوالي بعد انقضاء  إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من األعمال تفرضه – )جديد( 16الفصل 
 المبادرة بمباشرته بنفسه أو بواسطة من ينوبه خصيصا لذلك. ،الذي يحدده له كتابة

 – جديد( 7)العدد  18الفصل 

من تنظيف وتنوير ورفع الحواجز وهدم  كل ما يهم أمن العموم ويسهل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية (0
 بالنوافذ أو سواها من أجزاء العمارات على نفقة مالكيها، ومنع عرض أي شيء البناءات المتداعية للسقوط، إصالحأو 

 مخلة بالصحة. مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث رائحة

 30البلدية ويكلـف أعـوان األمـن بـتـنفيذ قراراته الصادرة طبقا ألحكام الفصول  يتولى رئيس البلدية مهام التراتيب – )جديد( 14الفصل 
 هذا القانون. من 35و 31و

البلدية ويحررون فيها محاضر يحيلونها  التراتيب البلدية وكذلك أعوان البلدية المحلفون المخالفات للتراتيب يعاين األعوان المكلفون بتنفيذ
 إلى رئيس البلدية.

اينتها مع تفصيل األفعال التي وتاريخ ومكان مع يتضمن المحضر، وإال عد باطال، هوية محرره وصفته والهوية الكاملة لمرتكب المخالفة
منها المخالفة والتنصيص على تصريحات المخالف، كما يتضمن المحضر إمضاء المخالف وإمضاء العون  تمت معاينتها والتي تتكون

 المعاين للمخالفة وتاريخ المحضر.

 بالمحضر.وفي صورة امتناع المخالف عن اإلمضاء أو عدم قدرته عليه، يتولى العون التنصيص على ذلك 

بواسطة إحدى وسائل اإلعالم والتعليق بمدخل مقر البلدية  ال تكون القرارات البلدية نافذة إال بعد إعالم المعنيين بها – )جديد( 43الفصل 
 للمعنيين بها. ودوائرها، كلما تضمنت أحكاما ترتيبية، وال تنفذ القرارات الفردية إال بعد تبليغها

أو وكيله أو من يكون في خدمته أو مساكنه من المميزين بعد التعريف بهويته أو  ضى من قبل المعني باألمرويثبت التبليغ إما بوصل مم
 بمحضر عدل التنفيذ أو بما يفيد توجيه القرار برسالة مضمونة الوصول.

ين البلديين مجانية إال فيما الرئيس والمستشار إن مهام رئيس المجلس البلدي والمساعد األول والمساعدين وكواهي – )جديد( 44الفصل 
 نصت عليه مقتضيات هذا الباب.

والمستشارين البلديين وكذلك لرئيس النيابة  لرئيس البلدية وللمساعد األول والمساعدين وكواهي الرئيس – )جديد( 47الفصل 
خارج في حدود مبلغ المنحة اليومية المصاريف في نطاق المهام البلدية بعنوان القيام بمأمورية بال الخصوصية وأعضائها حق استرجاع

 العمومية ذات الصبغة اإلدارية المنتمين إلى المجموعة "أ" حسب التراتيب المخولة ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
 الجاري بها العمل.

العمومية ذات  عات المحلية والمؤسساتتنظير المعنيين باألمر بأعوان الدولة والجما بالنسبة إلى مصاريف التنقل داخل الجمهورية يتم
 للتراتيب الجاري بها العمل. الصبغة اإلدارية المرتبين بالصنف "أ" من أسالك الموظفين وفقا

 تسترجع المصاريف المذكورة بعد تقديم قائمة فيها.

 يل وفق مقاييس يقع ضبطها بأمر.تمنح لرؤساء البلديات وللمساعدين األول والمساعدين وكواهي الرئيس منح تمث – )جديد( 70الفصل 

 من هذا القانون يتمتعون بمنحة جملية يتم ضبطها بأمر. 12رؤساء البلديات المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل  أن إال

 رأس مالها عدد من المقاعد أو األصوات يخصص للبلدية في مجالس إدارة المنشآت العمومية التي تساهم في – )جديد( 77الفصل 
 يضبط حسب نسبة مساهمتها.

)جديد( من هذا القانون بصورة جماعية.  90في صورة مساهمة عدة بلديات معا تنطبق عليها مقتضيات الفصل  – )جديد( 700الفصل 
 المخصصة لها باعتبار جملة مساهماتها. األصواتويحدد عدد المقاعد أو 

 قرار من وزير الداخلية بحسب مقدار مساهمة كل منها.توزع المقاعد أو األصوات بين البلديات المعنية بمقتضى 
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 يختص والي الجهة التي يوجد بها مقر المنشأة العمومية بمتابعة نشاطها والسهر على مصالح البلديات المساهمة.

عنية قصد إنجاز مصلحة مشتركة بين البلديات الم يمكن لمجلسين بلديين أو أكثر إبرام اتفاقيات حول مسائل ذات – )جديد( 707الفصل 
 استغالل معدات. مشاريع أو القيام بخدمات أو

الجهة إذا كانت البلديات المعنية تنتمي إلى نفس الوالية ومن قبل وزير الداخلية إذا  تتم المصادقة على االتفاقيات المذكورة من قبل والي
 كانت البلديات تنتمي إلى واليتين أو أكثر.

بين البلديات سنويا على المستوى الجهوي ومرة كل سنتين على المستوى الوطني لمناقشة مسائل تهم  تعقد ندوات – )جديد( 773الفصل 
 البلديات.

برئاسة الوالي وفي النطاق الوطني رؤساء المجالس  تضم هذه الندوات في نطاق الوالية كافة أعضاء المجالس البلدية ومعتمدي المنطقة
 المعنية لحضور أشغال هذه الندوات. ر الداخلية وبحضور الوالة. ويمكن دعوة الوزارات والهياكلبرئاسة وزي البلدية والمساعدين األول

المجالس البلدية بغرض  الوالي أو وزير الداخلية حسب الحال إلى البلديات المعنية لعرضها على توجه تقارير هذه الندوات من قبل
 بها. إعالمها

وتحرير المحاضر فيها وفقا  دعوة أعوان البلدية المكلفين بمعاينة المخالفات للتراتيب البلدية يتولى رئيس البلدية – )جديد( 771الفصل 
البلدية  سلك مراقبي التراتيبالخاص بأعوان  األساسي)جديد( من هذا القانون لتأدية اليمين المنصوص عليها بالنظام  32ألحكام الفصل 

 ورة.بشرط مصادقة الوالي على تكليفهم بالمهام المذك

 – جديدة( 4و 3و 6)األعداد  774الفصل 

 قرارات إسناد العطل وفق التشريع الجاري به العمل. (2
 قرارات التدرج في الرتبة أو في الصنف. (0

 قرارات اإلحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية. (2

 – جديدان( 3و 7)العددان  767الفصل 

حدائق عمومية أو طرقات باستثناء  عمالها شوارع أو ساحات أوالراجعة ملكيتها للبلدية والتي وقع است األرضقطع  -0
 الدولة إحداثها وتعهدها، الطرقات الوطنية والجهوية التي تتولى

من هذا  025التي يحتوي عليها الملك العمومي للدولة والتي تسلم إلى البلدية وفق مقتضيات الفصل  األخرى األمالك -0
 القانون.

وإذا عليه قانونا،  بمثال تهيئة المنطقة البلدية المصادق يتم الترتيب في الطرقات العمرانية أو المسالك – ة()فقرة ثالثة جديد 763الفصل 
 المكلفة بالتعمير. يصدرها رئيس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي مصالح الوزارة تعذر ذلك بقرارات

الطرقات العمرانية والمسالك بمثال تهيئة المنطقة البلدية المصادق عليه قانونا، وإن  يضبط ويغير تسطير مواقع – )جديد( 768الفصل 
 تعذر ذلك بقرار الترتيب.

ارتفاعها بقرارات يصدرها رئيس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي المصالح التابعة  يتم تصنيف تلك الطرقات وتسوية
 للوزارة المكلفة بالتعمير.

وغيرها من الرخص طبقا لقرارات تصفيف  الرخص في التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية لبلديةيسلم رئيس ا
 وتسوية ارتفاع الطرقات.

 )جديد( من هذا القانون. 32تتم معاينة المخالفات لقرارات التصفيف والتسوية من قبل أعوان البلدية المشار إليهم بالفصل 

العمومي للدولة على الملك العمومي البلدي في ما ال  تنطبق األحكام التشريعية المتعلقة بالمحافظة على الملك – ديد()ج 761الفصل 
 القانون. تعارض مع أحكام هذا
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 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

عمومية من هذا القانون إشغاال وقتيا، كما يمكن استلزام المرافق ال 020بالفصل  يمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي البلدي المحدد
 فيه.

 تضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي واالستلزام في الملك العمومي البلدي بأمر.

 يقرر المجلس البلدي قبول الوصايا والهبات لفائدة البلدية. – )فقرة أولى جديدة( 734الفصل 

خ توجيه المكتوب مضمون الوصول واحد من تاري ال يمكن التقاضي لدى المحاكم إال بعد مضي شهر – )فقرة ثانية جديدة( 783الفصل 
 الوقتية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. مع مراعاة ما تستوجبه الوسائل

، وعبارة 21ولفظ "النشر و"بالفصل  10تم بالقانون األساسي للبلديات حذف لفظ "عمومية" بالفصل األول وبالفصل  – 6الفصل 
باب" بعبارة  ، وعبارة "على06تعويض لفظ "القومي" بلفظ "الوطني" بالفصل األول وبالفصل  ، وتم011"ونقابات البلديات" بالفصل 

 ، وعبارة30وبعبارة "اإلدارة المركزية" بالفصل  06اإلشراف" بالفصل  ، وعبارة "اإلدارة العليا" بعبارة "سلطة06"بمدخل" بالفصل 
، ولفظ "المداوالت" بعبارة "المداوالت والقرارات" 06بالفصل  "لدية ويوافق عليهاالميزان البلدي ويوافق عليه" بعبارة "ميزانية الب"

والقرارات المتخذة لتنفيذها"، وعبارة "على  وعبارة "مداوالت المجلس البلدي" بعبارة "مداوالت المجلس البلدي 11و 10بالفصلين 
بعبارة "مداوالت المجالس  "، وعبارة "مداوالت المجالس البلدية15ما وعلى قرار مترتب عنها" بالفصل  مداولة ما" بعبارة "على مداولة

، ولفظ 47 ولفظ "المداوالت" بعبارة "المداوالت والقرارات المتخذة لتنفيذها" بالفصل ،16البلدية والقرارات المتخذة لتنفيذها" بالفصل 
، ولفظ 53بالفصل " اإلعفاءم"، ولفظ "العزل" بلفظ "، ولفظ "عزلهم" بعبارة "إعفاؤهم من مهامه56"عزله" بلفظ "إعفائه" بالفصل 

مبلغه، ولفظ "الميزان" بلفظ "الميزانية"  ، وعبارة"مصالحة يساوي مبلغها" بعبارة "صلح يساوي66الصلح" بالفصل " "المصالحة" بلفظ
اإلعالم" ولفظ " "النشر" بلفظ ، ولفظ "المقررات" بلفظ "القرارات"، ولفظ21إلغائها" بالفصل "، ولفظ "إبطالها" بلفظ62بالفصل 

مكرر، وعبارة "أمر  001و 001إطار" بعبارة "مجموع أعوان" بالفصلين  ، وعبارة "قانون22"ببطالنها" بلفظ "بإلغائها" بالفصل 
عمومية" و"خدمات عمومية" بعبارتي "مرفق  ، وعبارات "مصلحة عمومية" و"مصالح020بعبارة"مثال التهيئة" بالفصل  "التهيئة

أو  وعبارة "التبرعات والهبات" بعبارة "الوصايا 050و 051و 012و 013و 011و 126 مومي" و"مرافق عمومية" بالفصولع
، 016الميزان البلدي" بعبارة "ميزانية البلدية" بالفصل " ، وعبارة015، ولفظ "الخدمات" بلفظ "المرافق" بالفصل 002الهبات" بالفصل 
 .013بالفصل  "ميزانية مستقلة" وعبارة "ميزان خاص" بعبارة "ميزانية خاصةمستقل" بعبارة " وعبارة "ميزان

 011و 010و 012و 99و 92و 93و 96و 95و 91و 90و 20و 10و 09و 01و 03و 1ألغيت أحكام الفصـول  – 3الفصل 
 لديات.من القانون األساسي للب 011و 009و 000و 002و 000و 001و 002و 000و 001و 019و 012و 013و 016و 015و

بالعنوان الثاني وعنوانه "المجلس البلدي لألطفال" ويشتمل على الفصول  أضيف إلى القانون األساسي للبلديات باب خامس – 8الفصل 
 تاسعا كما يلي نصها: 13ثامنا و 13سابعا و 13سادسا و 13خامسا و 13رابعا و 13ثالـثا و 13مكرر و 13

 لألطفـــالالمجــلس البــلدي  – البــاب الخــامس

من هذا  00تركيبة المجلس البلدي طبقا ألحكام الفصل  يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه مجلسا بلديا لألطفال له نفس – مكرر 81الفصل 
 القانون.

ضبط البلدية من الجنسين وفق مقاييس وصيغ ت يتم اختيار أعضاء المجلس البلدي لألطفال من بين تالميذ المنطقة – ثالثا 81الفصل 
 .المكلف بالتربية بقرار من وزير الداخلية والوزير

 ينتخب المجلس البلدي لألطفال من بين أعضائه الرئيس والمساعد األول والمساعدين باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة.

 يرأس رئيس المجلس البلدي الجلسة التي ينتخب فيها رئيس المجلس البلدي لألطفال.

 :شكل المجلس البلدي لألطفال خالل أسبوع من تنصيبه أربع لجان قارة تعنى بـي – رابعا 81الفصل 

 النظافة والعناية بالبيئة والصحة؛ 

 الرياضة والثقافة والترفيه؛ 

 التضامن والتآزر؛ 

 .اإلعالم والتحسيس والعالقات مع المجالس البلدية لألطفال 

 ختياره من قبل المجلس.يرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس البلدي لألطفال يتم ا
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 تنطبق نفس الشروط الخاصة بمهام وتسيير اللجان البلدية على هذه اللجان.

 وخاصة ما يهم منها: المسائل المتعلقة باألطفال بالمنطقة يتولى المجلس البلدي لألطفال بمداوالته إبداء اقتراحات في – خامسا 81الفصل 

 بوية واألحياء؛النظافة والعناية بالبيئة بالمؤسسات التر 

 الرياضة والثقافة والترفيه؛ 

 التضامن والتآزر؛ 

 .اإلعالم والتوعية والتحسيس 

للبلدية أو عون من أعوان البلدية يعينه رئيس المجلس  يتولى رئيس لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة بالمجلس البلدي والكاتب العام
 وتأطير المجلس البلدي لألطفال. البلدي بقرار مساعدة

لتعويض أعضائه  البلدي خالل شهر أكتوبر من كل سنة دعوة المجلس البلدي لألطفال لالنعقاد يتولى رئيس المجلس – سادسا 81الفصل 
 بالمجلس. الذين لم يعودوا قادرين لسبب من األسباب على ممارسة مهامهم

ذلك خمسة عشر يوما من قبل موعد الدورات األربع مرات في السنة و يجتمع المجلس البلدي لألطفال وجوبا أربع – سابعا 81الفصل 
 البلدي على أن ال تتزامن مع أيام الدراسة. للمجلس

 تنطبق نفس الشروط الخاصة بالدعوة لجلسات المجلس البلدي على الدعوات الصادرة عن المجلس البلدي لألطفال.

 البلدية يعينه رئيس المجلس البلدي بقرار.يتولى كتابة المجلس البلدي لألطفال عون من أعوان  – ثامنا 81الفصل 

البلدي وتدرج المداوالت بسجل مرقم ومؤشر عليه من  تمارس كتابة المجلس البلدي لألطفال بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس
ل حق االطالع على هذه في كل مرة على األعضاء الحاضرين بالجلسة ولبقية أعضاء المجلس البلدي لألطفا قبل رئيس البلدية وينص به

 .المداوالت

أيام الموالية النعقاد الدورة  من مداوالت المجلس البلدي لألطفال إلى رئيس المجلس البلدي خالل الثمانية توجه نسخة – تاسعا 81الفصل 
البلدي للبت  ية للمجلسقبل رئيسه أو من ينوبه من األعضاء على الدورة العادية الموال وتعرض اقتراحات المجلس البلدي لألطفال من

 فيها.

 يحضر أعضاء المجلس البلدي لألطفال بالتناوب بينهم دورات المجلس البلدي على أن ال يقل عدد المدعوين للحضور عن الربع.

مكرر  010مكرر و 32والفصول  31الفصل  إلى 3مكرر والعدد  51مكرر و 22كما أضيف إلى القانون األساسي للبلديات الفصالن 
 ثالثا كما يلي نصها: 023مكرر و 023مكرر و 002رابعا و 010ثالثا و 010و

 يدعى أعضاء المجالس البلدية إلى حضور دورات تكوينية تتناسب مع مهامهم بالمجلس. – مكرر 64الفصل 

مكوناته وكيفية يحمل رئيس البلدية في المناسبات الرسمية وشاحا من اللونين األحمر واألبيض تضبط مواصفاته و – مكرر 18الفصل 
 حمله بأمر.

 – 18الفصل 

والطرقات والفضاءات العمومية والخاصة مع  الالزمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحاتالتدابير  (3
 والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية. احترام الخصوصيات العمرانية

أن يفوض سلطته المتعلقة بالتسيير  )جديد( من هذا القانون، ال يمكن لرئيس البلدية 55الفصل  أحكاممع مراعاة  – مكرر 14الفصل 
 يفوض بقرار حق إمضائه على الوثائق المتصلة بها وذلك إلى: اإلداري والمالي للبلدية. ويجوز له أن

  ؛الرئيس وفق شروط تضبط بأمركواهي 

 ،الكاتب العام للبلدية في حدود مشموالته 

 ين للبلدية الذين لهم خطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة في حدود مشموالت التابع األعوان
 أنظارهم؛
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 األقل خبرة سنتين في الميدان الذي  الموظفين من صنفي "أ" و "ب" غير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم على
 بخطط وظيفية بالبلدية. كاتب عام أو أعوان مكلفين ينسحب عليه التفويض، في صورة عدم وجود

أحكام المطات األولى والثانية والثالثة من  البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لألعوان المتمتعين بتفويض لحق إمضائه وفق يمكن لرئيس
فية الشاغلين لخطط وظي تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذهم وغير الفقرة األولى من هذا الفصل في

 ينسحب عليه التفويض قصد إمضاء وثائق يحددها قرار الترخيص. والذين لهم خبرة سنتين على األقل في الميدان الذي

 ال يسري تفويض حق اإلمضاء على القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

 توجه إلى الوالي لغرض اإلعالم نسخ من قرارات تفويض اإلمضاء المنصوص عليها بهذا الفصل.

 إلعالم بقرارات تفويض اإلمضاء عن طريق التعليق لمدة عشرة أيام بمدخل مقر البلدية.يتم ا

لها صبغة اقتصادية أو تجارية وذات مصلحة  يمكن للبلديات بمقتضى مداولة استغالل مرفق أو عدة مرافق عمومية – مكرر 707الفصل 
عليها بقرار من وزير  لى البلديات األخرى حسب اتفاقية تتم المصادقةتقوم مقام المستلزم بالنسبة إ مشتركة بينها من قبل بلدية واحدة
 الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية.

اقتصادية أو تجارية وذات مصلحة مشتركة بينها في  يمكن للبلديات استغالل مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة – ثالثا 707الفصل 
 معنية.البلديات ال شكل وكالة ترجع بالنظر إلى

الداخلية  إدارية، يتم إحداثها وتنظيمها وضبط طرق تسييرها بأمر باقتراح من وزير الوكالة بين البلديات مؤسسة عمومية ذات صبغة غير
 بعد استشارة المجالس البلدية المعنية أو بناء على طلبها.

العمومية المشتركة بينها ذات الصبغة  مرافقيمكن لبلديتين أو أكثر إحداث شركات تجارية للتصرف في ال – رابعا 707الفصل 
 االقتصادية أو التجارية.

 إسنادها. تحّدد بأمر الرتب اإلدارية والفنية والخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات وشروط وصيغ – مكرر 774الفصل 

ز أو إشارات أو أية عالمة أخرى لغاية إشهارية ركائ يمكن إشغال الملك العمومي البلدي وقتيا قصد إقامة الفتات أو – مكرر 761الفصل 
 وحماية األمن والمحافظة على الجمالية الحضرية. شريطة ضمان سالمة المرور

 تمسك البلدية دفترا تدرج فيه قائمة األمالك الراجعة للملك العمومي وللملك الخاص للبلدية. – ثالثا 761الفصل 

 رار من وزير الداخلية والوزير المكلف بأمالك الدولة.يضبط نموذج الدفتر المذكور بهذا الفصل بق

 تم تغيير تسمية العنوان األول من القانون األساسي للبلديات المسمى "مبادئ عامة" كما يلي: – 1الفصل 

 ةـامــع امــأحك – وان األولــالعن

 البلديات" من العنوان األول في باب أول كما يلي:إدماج الباب األول المسمى "تعريف البلدية" والباب الثاني المسمى "اسم ومقر تم 

 هاــداثـوإحف البلديــة ـتعري – البــاب األول

 ترتيب الباب الثالث من العنوان األول المسمى "الحدود الترابية" ليصبح الباب الثاني وتم تغيير تسميته كما يلي: إعادةتمت 

 ةـــرابية للبلديـدود التـالح – يـاب الثــانــالب

 تمت إعادة ترتيب الباب الخامس من العنوان األول المسمى "الدوائر البلدية" ليصبح الباب الثالث.

 تم تغيير تسمية الباب الرابع من العنوان األول المسمى "حذف البلديات" كما يلي:

 حـــذف البلديـــة – البــاب الــرابع
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 مى "تسييره" ليصبح الباب الخامس.تمت إعادة ترتيب الباب الثاني من العنوان الثاني المس

 تمت إعادة ترتيب الباب الثالث من العنوان الثاني المسمى "اللجان" ليصبح الباب الثاني.

 تم تغيير تسمية الباب الرابع من العنوان الثاني المسمى "الوظائف" كما يلي:

 مهـــام المجــلس البلــدي – البـــاب الــرابع

 لخامس من العنوان الثاني المسمى "المجلس البلدي لألطفال" ليصبح الباب السادس.تمت إعادة ترتيب الباب ا

 تم تغيير تسمية العنوان الثالث المسمى "الرؤساء، المساعدون وكواهي الرؤساء" كما يلي:

 الـبلديــون واألعـوانون الـرؤســاء والـمســاعدون األول والـمســاعدون وكــواهي الـرؤســاء والـمستشــار – العنــوان الثـــالث

 تم تغيير تسمية الباب الثاني من العنوان الثالث المسمى "الوظائف" كما يلي:

 مهــام رئيــس الـمجلــس الـبلــدي – البــاب الثــاني

 لثالث.ألحق الباب الرابع من العنوان الثالث المسمى "المكتب البلدي" بالعنوان الثاني وتمت إعادة ترتيبه ليصبح الباب ا

للمكلفين ببعض الوظائف البلدية "ليصبح الباب الرابع وتغيير  تمت إعادة ترتيب الباب الخامس من العنوان الثالث المسمى "المنح المخولة
 تسميته كما يلي:

 المنح المخــولة ألعضاء الـمجلــس الـبلــدي – البــاب الــرابع

في رأس مالها" بابا ثالثا من العنوان الرابع وتم تغيير  الشركات والتجمعات التي تساهم أصبح العنوان الرابع المسمى "تمثيل البلدية لدى
 تسميته كما يلي:

 تمثــيل البلــديــة لــدى المنشــآت العمــومية الـتي تسـهم في رأس مــالها – البــاب الثــالث

 وان الخامس وتم تغيير تسميته كما يلي:العنوان الخامس المسمى "التجمعات البلدية" بابا خامسا من العن أصبح

 التعــاون بين البلديــات – البــاب الخــامس

 تمت إعادة ترتيب الباب الثاني من العنوان الخامس المسمى "ندوات البلديات" ليصبح الباب السادس.

 س وتم تغيير تسميته كما يلي:تمت إعادة ترتيب العنوان السادس المسمى "اإلدارة والمصالح البلدية" ليصبح العنوان الخام

 التصــرف والتعــاون البلــدي – العنــوان الخــامس

 ألحق الباب األول من العنوان السادس المسمى "األعوان البلديون" بالعنوان الثالث وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الخامس.

وأدرجت فصوله تحت الباب األول منه وعنوانه"الملك  عاأصبح الباب الثاني من العنوان السادس المسمى "الملك البلدي" عنوانا راب
 العمومي والملك الخاص".

بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب األول وتم تغيير  "ألحق الباب الثالث من العنوان السادس المسمى "الطرقات واألشغال البلدية
 تسميته كما يلي:

 األشغــال البلديــة – البــاب األول

 تسميته كما يلي: الباب الرابع من العنوان السادس المسمى "الصفقات" بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الثاني وتم تغيير ألحق
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 ـاتالصفقــات والبتـ   – البــاب الثــاني

صبح الباب الثاني وتم تغيير تسميته الرابع وأعيد ترتيبه لي ألحق الباب الخامس من العنوان السادس المسمى "الهبات والتبرعات" بالعنوان
 كما يلي:

 الهبــات والوصــايــا – البــاب الثــاني

الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الرابع وتم تغيير  ألحق الباب السادس من العنوان السادس المسمى "التتبعات العدلية" بالعنوان
 تسميته كما يلي:

 التقــاضـي – البــاب الــرابع

البلدية" بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب  لباب السابع من العنوان السادس المسمى "التصرف في المصالح العموميةألحق ا
 تسميته كما يلي: الثالث وتم تغيير

 التصــرف في الـمرافق العمــومية البلديـة – البــاب الثــالث

 02و 06و 05)جديد( و 01و 00و 02و 00)جديد( و 01و 2و 3يد( و)جد 6)جديد( و 5تمت إعادة ترتيب الفصول  – 2الفصل 
)جديد( و 00و 02)جديد( و 00و 01و 29مكرر و 22)جديد( و 22و  23و  26)جديد( و 25و 21و 20و 22و 20و 21و 09و

 13ا ورابع 13ثالثا و 13و مكرر 13و 13و 16و 15و 11و 10)جديد( و  12)جديد( و 11)جديد( و 02جديد( و) 03و 06و  05
 51)جديد( و 51و 50)جديد( و52)جديد( و 50)جديد( و 51و  19و 12و تاسعا 13ثامنا و 13سابعا و 13سادسا و 13خامسا و
 32و 30)جديد( و 31و 69و 62)جديد( و63و 66و 65و 61و 60و 62و 60و 61و 59و 52و 53و 56جديد( و) 55مكرر و

 29)جديد( و 22و 23و 26و 25و 21)جديد( و 20و 22و 21و 39ومكرر  32)جديد( و 32و 33و 36و 35و 31و 30)جديد( و
 001جديد( و) 000رابعا و 010ثالثا و  010مكرر و 010)جديد( و 010)جديد( و 011و 92جديد( و) 90)جديد( و 91)جديد( و

 026و 025)جديد( و 021و 020و 022و 020و 021و 009مكرر و 002و 002)جديد( و 003و  006و 005مكرر و 001و
 016و 015و 011و 010و 012و 010و 002و 003و 006و 005و 001و 029ثالثا و 023مكرر و 023)جديد( و 023و
 للبلديات على التوالي وعلى النحو التالي بيانه: األساسيمن القانون  050و 051و 019و 012و 013و

 10و 11و 09و 02و 03و 06و 05و 01و 00)جديد( و 02و 02و 00و 01)جديد( و 2و 3و 6)جديد( و 5)جديد( و  1الفصول 
 21)جديد( و 20)جديد( و 22و 20و 03)جديد( و 06و 05)جديد( و 01و 00و 13و 16)جديد( و 15و 11و 10جديد( و) 12و

 59)جديد( و 52و 53و 56و 55و 51و  50و  52و  50و 51و 19و 12و 01و 29و 23و 22و 26)جديد( و  25)جديد( و 
 23و 31و 30و 32و 30و 31و 69و 62و 00و 65و 63و 66)جديد( و 61و 60جديد( و) 62و 60و ()جديد 61)جديد( و
)جديد(  90و 91و 29و 22و  26)جديد( و  25و 21و 20و 22و 20و 21)جديد( و 39و 32)جديد( و 33و 36و 35)جديد( و

 006و 005جديد( و) 001)جديد( و 003و 006)جديد( و 005)جديد( و 95جديد( و ) 91)جديد( و  90و 21و 09و 02و 92و
)جديد(  012و 013و  016و  015و 011و 010و 012و 010)جديد( و 011و 99و 92و  93و  96)جديد( و 002و 003و
 021و 020و 000و 002و 000و 001و 022و 020و 021و 009و 002و 000و  002)جديد( و 000و 001و 019و
 .029و 001و 022و 023و 026و 025و

 :ا يلياألساسي للبلديات تغيير اإلحاالت إلى الفصول كمالقانون  تم بالفصول اآلتي ذكرها من

عوضا عن  25جديد( والفصل ) 02بالفصل  15عوضا عن الفصل  23والفصل  02بالفصل  06عوضا عن الفصل  34 الفصل
 02ين عوضا عن الفصل 20والفصل  16بالفصل  11و 02عن الفصلين  عوضا 21و 20والفصالن  16و 10بالفصلين  12الفصل 

 51بالفصل  06الفصل  عوضا عن 01مكرر والفصل  13بالفصل  00عوضا عن الفصل  01والفصل  22و 47 بالفصلين 09و
عوضا عن  61والفصل  62بالفصل  60عوضا عن الفصل  18 والفصل 60بالفصل  25عوضا عن الفصل  02)جديد( والفصل 

 30الفصول  عوضا عن 22و 20و 21والفصول  33بالفصل  30عوضا عن الفصل  21والفصل  68 )جديد( بالفصل 55الفصل 
 62عوضا عن الفصل  35مكرر والفصل  32)جديد( بالفصل 55عوضا عن الفصل  61)جديد( والفصل  32بالفصل  35و 31و

والفصل  )جديد( 91بالفصل  12عوضا عن الفصل  56والفصل  22بالفصل  15و 10و 12و 03عوضا عن الفصول  25والفصل 
 25مكرر والفصل  001بالفصل  001الفصل  عوضا عن 96)جديد( والفصل  011)جديد( بالفصل  90ا عن الفصل عوض 005

عن  عوضا 019والفصل  009بالفصل  59عوضا عن الفصل  00)جديد( والفصل  003)جديد( بالفصل 32عوضا عن الفصل 
 020عوضا عن الفصل  015)جديد( والفصل  021)جديد( بالفصل 32عوضا عن الفصل  25والفصل  020بالفصل  025الفصل 
 )جديد(. 023بالفصل 

 .20من القانون األساسي للبلديات حذف اإلحالة إلى الفصل  21تم بالفصل 
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 ينشر هذا القانون األساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 .6002جويلية  71في  ،تونس


