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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 بالبلديات للتسيير المؤقتة اللجان أعضاء عدد بضبط يتعلق 2019 فيفري 18 في مؤرخ 2019 لسنة 169 عدد حكومي أمر

 
 الحكومة، رئيس إن
 

 والبيئة، المحلية الشؤون وزير من باقتراح
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 منها، 208 الفصل وخاصة المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 

 المحلية، الشؤون وزارة مشموالت وضبط بإحداث المتعلق 2016 مارس 18 في المؤرخ 2016 لسنة 365 عدد الحكومي األمر وعلى
 

 المحلية، الشؤون وزارة بتنظيم المتعلق 2016 جويلية 28 في المؤرخ 2016 لسنة 951 عدد الحكومي األمر وعلى
 

  وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

  بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، عضوين بتسمية المتعلق 2017 نوفمبر 25 في المؤرخ 2017 لسنة 247 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، عضو بتسمية المتعلق 2018 جويلية 30 في المؤرخ 2018 لسنة 69 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في مؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى
 

 :نّصه اآلتي الحكومي األمر يصدر
 

 في رسمية إحصائيات آخر حسب المحدد السكان عدد على اعتمادا بالبلديات للتسيير المؤقتة اللجان أعضاء عدد يضبط – األول الفصل
 :التالي للجدول وفقا وذلك النفاذ حيز للتسيير المؤقتة اللجنة بتعيين المتعلق الحكومي األمر دخول تاريخ

 

 للتسيير المؤقتة اللجنة أعضاء عدد بالبلدية السكان عدد

 10  10000 من أقل

 12 25000و 10000 بين

 14 50000و 25001 بين

 16 100000و 50001 بين

 18 200000و 100001 بين

 20 300000و 200001 بين

 22 400000و 300001 بين

 24 500000و 400001 بين

 26  500000 من أكثر

 
 .والرجال النساء بين التناصف أساس على البلدية لتسيير المؤقتة اللجنة أعضاء قائمة ضبط يتم – 2 الفصل

 االستحالة حالة في إال إعاقة لبطاقة حامال جسدية إعاقة ذا وعضو سنة وثالثين الخمسة سنهم يتجاوز ال األقل على أعضاء ثالثة القائمة تضم
 .المطلقة

 
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ مكلف والبيئة المحلية الشؤون وزير – 3 الفصل

 
 .2019 فيفري 18 في تونس

 


