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 الجمهورية التونسية 
   لشؤون املحليةوزارة ا

 تفعيل املبادئ الدستورية: 
 إلزامية تغطية الجماعات املحلية للتراب الوطني : 131الفصل 
 الزامية املساواة في الحقوق والواجبات بين املواطنين : 21الفصل 
 سعي الدولة العتماد العدالة بين املواطنين وضمان : 12الفصل

 التمييز إلايجابي بين املناطق والجهات 
 
عالقة سببية مباشرة بين نسبة التغطية البلدية : تفعيل التنمية 

 والتنمية
 وتوفير الظروف إعداد البلديات لالنخراط في مسار الالمركزية

 املالئمة لالنتخابات البلدية القادمة  

 

التغطية الشاملة للتراب الوطني عملية  لماذا

 البلدي ؟بالنظام 



والتمنية اجلهوية البدلية التغطية   

 الوالية  مؤشر التنمية الجهوية  مؤشر التغطية البلدية 

 تونس  76% 100%

 القصرين  16% 43%

 سيدي بوزيد 28% 27%

 مشروع  تغطية التراب الوطني بالنظام البلدي 

 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون المحلية 

 

تبين المقارنة التحليلية 

العالقة المباشرة بين نسبتي 

التنمية والتغطية على 
 المستوى الجهوي



 مشروع  تغطية التراب الوطني بالنظام البلدي 
 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية 
البدليأ هداف تغطية الرتاب الوطين ابلنظام   -1- 

1 

ضمان التغطية الشاملة للسكان والتراب على أساس توسيع الفضاء •
اإلداري البلدي الحالي ليشمل كامل تراب الجمهورية باإلعتماد على 
التقسيم اإلداري للمعتمديات والذي يضمن التغطية الشاكلة للتراب 

 الوطني 

2 

ضمان أكبر قدر من العدالة و المساواة في الحقوق والواجبات بين •
معالجة الخلل الهيكلي المواطنين في الوسطين الحضري والريفي و

 والجغرافي للبلديات  الديمغرافيللتوزيع 

 

3 

 

مع مقتضيات التنمية المحلية من  تتالئمبلدية  فضاءاتالعمل على خلق •
 اإلستثمارمن القدرة على  والترفيعحيث تعزيز الموارد الذاتية 

 وممارسة الصالحيات الجديدة في إطار الالمركزية 

 



1 

 وتجنب (المعتمدية/العمادة) الحالي اإلداري للتنظيم القاعدية النواة على المحافظة•

 عليها اضطرابات وإدخال الالمحورية الفنية المصالح عمل عرقلة

2 

الثقافي  وموروثهاللتجمعات السكانية  اإلجتماعي النسيحالحفاظ على •
 والحضاري المشترك

3 

 الديمغرافيةالتوازنات  اإلعتبارمؤشرات موضوعية تأخذ بعين  إعتماد•
والجغرافية من جهة ومقتضيات التنمية المحلية وطبيعة العمل البلدي 

 من جهة أخرى 

4 

اإلبقاء على التقسيم الترابي الحالي للبلديات التي تغطي كليا كامل •
 المنطقة

5 

المناطق االقل  التمييز اإليجابي واإلجراءات التفاضلية لفائدة إعتماد•

 تنمية

 مشروع  تغطية التراب الوطني بالنظام البلدي 
 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية 
  -2-املبادئ العامة   



 العدد الجملي للسكان
10.982.754 

 سكان املناطق غير البلدية
3.545.083 

 سكان املناطق البلدية 
7.437.671 

 بلدية  264
 إحداث 

 بلدية جديدة  61

 25إحداث 
 2015بلدية في  

 العدد النهائي لسكان املناطق البلدية
10.982.754 

 العدد النهائي للبلديات
350 

 تحوير حدود 
190 

 بلديات مغطاة كليا 
74 
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 الجمهورية التونسية 
   لشؤون املحليةوزارة ا

 النتائج  



الواليات كل  إلاحداثاتشملت 
وذلك ( واملنستيرواليتي تونس  بإستثناء)

على املؤشرات الفنية  باإلعتماد
والتنموية للبلديات واملؤشرات 

 والتمييزية للجهات  التعديلية
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 بلدية مقترح إحداثها  86
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 الجديدة اإلحداثات


