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I- :التقدمي 

بروتوكول بشأن إلادارة مشروع القانون ألاساس ي املعروض إلى املوافقة على يهدف 

املتكاملة للمناطق الساحلية في املتوسط )بروتوكول مدريد( الذي تم توقيعه من قبل 

بمدريد بعد اعتماده من قبل ألاطراف  2002جانفي  22الجمهورية التونسية بتاريخ 

باملريا  2002جانفي  22و  20املتعاقدة باتفاقية برشلونة في اجتماعها املنعقد يومي 

 انيا.بإسب

مضاء البروتوكول املذكور واقتراح املوافقة عليه في إطار تطبيق الالتزامات التي ويندرج إ

حماية البحر املتوسط من التلوث سبق أن تعهدت بها الدولة التونسية بمقتض ى اتفاقية 

لسنة  27واملصادق عليها بالقانون عدد  2791فيفري  21)اتفاقية برشلونة( املعتمدة في 

 .2799 ماي 22املؤرخ في  2799

تعديل  2772خالل مؤتمر املفوضين املنعقد ببرشلونة في جوان والجدير بالذكر أنه تم 

املصادقة على هذه التعديالت  ضافية وتمتإلا  هاوبروتوكوالت 2791اتفاقية برشلونة لسنة 

 .2772فيفري  22املؤرخ في  2772لسنة  22بمقتض ى القانون عدد 

ألاسباب الداعية العتماده واملتمثلة على وجه  وقد حدد البروتوكول ضمن توطئته

الدول الساحلية املتوسطية لضمان إلادارة الخصوص في إرادة تعزيز الجهود التي تبذلها 

املتكاملة للمناطق الساحلية على املستوى املتوسطي باعتبارها مقاربة يساهم إعمالها 

ات الاستغالل املشط لهذه املناطق وتدهورها املتسارع والضغط الفعال في الحد من انعكاس

املتزايد عليها وذلك من خالل ألاخذ بعين الاعتبار للتفاعالت بين هشاشة النظم إلايكولوجية 

 ة عنها.راثار املن ر الساحلية وتنوع ألانشطة واستخدامات املوارد والفضاءات الطبيعية وآلا

كما ترغب ألاطراف املتعاقدة في املحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والنظم 

يكولوجية للمناطق الساحلية والحد من ثراثار املخاطر الطبيعية والسيما ثراثار التغير املنايي إلا 

 وتراجع التنوع البيولوجي للنظم إلايكولوجية الساحلية.

إعداد استراتي ية ار هذا البروتوكول ومن بين طرق التدخل وآلاليات املعتمدة في إط

وطنية لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية أو العمل على تعزيزها إن وجدت وكذلك وضع 
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مخططات تصرف تسمح بإدارة املناطق الساحلية لضمان تنميتها املستدامة باعتبارها 

وض املتوسط موردا إيكولوجيا واقتصاديا واجتماعيا يتطلب نهجا متكامال على مستوى ح

طراف املعنية ومراعاة ككل وكذلك باالعتماد على مبدأ التشاور والتنسيق بين مختلف ألا 

 الدولية ذات العالقة. الاتفاقيات

ويقصد بعبارة إلادارة املتكاملة للمناطق الساحلية العمل بأسلوب متناسق ومتواصل 

الستخدام املناطق املذكورة على نحو مستدام بما يراعي في الوقت ذاته هشاشة النظم 

ها وذلك تيكولوجية الساحلية واملنارر الطبيعية وتنوع ألانشطة وأوجه الاستخدام وتفاعالإلا 

لبحر املتوسط والتي تضم بالخصوص الحد البحري إلى غاية أقص ى على امتداد منطقة ا

وفقا املختصة الساحلية املياه إلاقليمية لألطراف والحد البري واملتمثل في حد الوحدات 

 لتعريف ألاطراف لها.

أجزاء حيث حدد الجزء ألاول  9مادة مبوبة في  00وقد تضمن نص البروتوكول 

طلحات والتغطية الجغرافية وحفظ الحقوق لألطراف الالتزامات العامة وتعريف املص

 املتعاقدة.

إلادارة املتكاملة للمناطق الساحلية باعتبارها  وخصص الجزء الثاني لضبط عناصر

منهجا يسعى إلى إلادماج والتوفيق بين متطلبات تنمية املناطق الساحلية واملحافظة على 

جزر والتراث الثقافي إضافة لوضع ثليات نظمها إلايكولوجية وحماية املنارر الطبيعية وال

 املشاركة والتوعية والتدريب والتعليم والبحث.

في حين خصص الجزء الثالث ألدوات إلادارة املتكاملة وهي تتوزع بين إحداث ثليات 

قوائم جرد للمناطق الساحلية مع تبادل وشبكات الرصد واملراقبة من ذلك إعداد 

املناطق الساحلية املتوسطية وضبط الاستراتي يات والخطط املعلومات في إطار شبكة 

 والبرامج الوطنية في الغرض إضافة لعمليات التقييم البيئي.

أما الجزء الرابع الذي تطرق للمخاطر املؤراثرة على املناطق الساحلية، فقد تمت إلاشارة 

ية تهدف إلى ت نب إلى دعوة ألاطراف املتعاقدة لوضع سياسات في إطار استراتي ياتها الوطن

تقييمات لهشاشة املناطق الساحلية ر الطبيعية والحد منها على غرار إعداد ألاخطا
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للمساعدة على التصدي للكوارث الطبيعية والسيما التغير املنايي وصون أو ترميم القدرة 

 الطبيعية للمناطق الساحلية لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات املناخية.

الخامس فقد أقر مبادئ تتمحور حول دعم أنشطة التدريب والبحوث لفائدة أما الجزء 

إلاطار العلمي والتقني وإلاداري العامل في ميدان إلادارة املتكاملة للمناطق الساحلية بهدف 

 تبادل املعلومات بشأن استخدام ألاساليب البيئية املثلى.

الخصوص في التزام كل ويتضمن الجزء السادس أحكاما مؤسساتية تتمثل على وجه 

طرف بتعيين جهة اتصال لتكون حلقة الوصل مع مركز ألانشطة إلاقليمية لبرنامج ألاعمال 

ذات ألاولوية التي تتمثل مهامه أساسا في معاضدة ألاطراف في تحديد إطار إقليمي مشترك 

ذ في مسار إعداد وتنفيلإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية في املتوسط ومساعدتها 

استراتي يتها الوطنية فضال عن مهمة التنسيق بين املعنيين وتنظيم الاجتماعات وإعداد 

 التقارير الدورية وغيره.

وقد تطرقت ألاحكام الختامية الواردة بالجزء السابع لتنظيم العالقة بين هذا 

ت البروتوكول وغيره من الاتفاقيات واملتضمن تعهد ألاطراف املتعاقدة باتخاذ إلاجراءا

 املناسبة لضمان عدم انخراط أي طرف في نشاط مخالف ملبادئ هذا البروتوكول وأهدافه.

بناء على ما سبق، يمكن التأكيد على أن مشروع القانون املعروض املتعلق باملوافقة 

على بروتوكول بشأن إلادارة املتكاملة للمناطق الساحلية في املتوسط يكتس ي أهمية بالغة في 

انونية الجاري بها العمل واملتعلقة بالتصرف في الشريط الساحلي وضبط دعم النصوص الق

حدوده وهو ما يعكس مسايرة الدولة التونسية لالتفاقيات الدولية في هذا الشأن، 

 باإلضافة لكونه ال يتضمن التزامات جديدة قد تختلف أو تتعارض مع التشريع الحالي.

 
 
 على وجه الخصوص من:ن املوافقة على البروتوكول املذكور واملصادقة عليه كما تمك

دفع التزام الدولة التونسية بمعاضدة امل هود الدولي واملتوسطي لحماية البيئة  -

البحرية وتنميتها املستدامة خاصة فيما يتعلق بم ابهة تداعيات التغيرات املناخية. كما 

ة من آلاراثار إلاي ابية املترتبة على تعزيز التناغم بين ستمكن هذه املوافقة من الاستفاد
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البروتوكول املذكور وبقية الاتفاقيات الدولية ألاخرى املصادق عليها من قبل الجمهورية 

 التونسية، السيما البروتوكوالت إلاضافية لنظام اتفاقية برشلونة.

تحد من ن اعة  معاضدة سياسة الدولة التونسية وجهودها لت اوز املعوقات التي -

الحماية املستدامة للمناطق الساحلية ودعم القدرات للمتدخلين املحليين السيما 

 الجماعات املحلية ومكونات امل تمع املدني.

دعم مسار انتقال البالد التونسية نحو الاقتصاد ألاخضر من خالل تعزيز القدرات  -

ي إطار صناديق املناخ ألاخضر وتبادل الخبرات واستقطاب املساعدات املالية الدولية ف

والتأقلم مع التغيرات املناخية والحد منها وكذلك الصناديق الدولية لتمويل الاقتصاد 

      ألاخضر.

 II  - :أ عامل اللجنة 

بدراسة تعهدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية ألاساسية والبيئة 

 01بتاريخ  حالة الواردة عليها من مكتب امل لسبموجب إلا ألاساس ي القانون هذا مشروع 

باالعتماد على ما تضمنته وراثيقة شرح ألاسباب من معطيات وما تضمنه نص  2020 فيفري 

 .مشروع القانون من أحكام

استمعت خاللها إلى السيد وزير الشؤون  2020فيفري  27عقدت اللجنة جلسة يوم و 

تضمن املراحل التي عرضا قدم الذي  مضامينهزيد التدقيق في مل سابقا،املحلية والبيئة 

عتماد خطة ا 2792تم سنة  حيثسبقت إمضاء البروتوكول موضوع مشروع القانون، 

وهي ألاولى  ألاوروبيةوامل موعة  متوسطيابلدا  21املتوسط من طرف  ألابيضعمل البحر 

وفي  تحدة للبيئة، ألامم امل تحت إشراف برنامج إلاقليميةاعتمادها كبرنامج للبحار تم  التي

كإطار  )برشلونة )اتفاقيةالبحر املتوسط من التلوث  حماية اتفاقيةإقرار تم  2791سنة 

( بروتوكوالت معنية في جوانب متخصصة في حماية 1وهي تعتمد على ست ) للخطة يقانون

 البيئة باملتوسط.

دولممممممممممة  متوسمممممممممطية وامل موعممممممممممة ألاوروبيممممممممممة تلتممممممممممزم بمقتضمممممممممماها    22خطممممممممممة العمممممممممممل وتضمممممممممم 

ومناطقمممممممممه  للبحمممممممممر املتوسمممممممممط وإلايكولممممممممموجي البيئمممممممممياملتعلقمممممممممة بالتمممممممممدهور  التحمممممممممدياتبمواجهمممممممممة 
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السممممممممماحلية والداخليمممممممممة وإضمممممممممفاء البعمممممممممد التنمممممممممموي املسمممممممممتدام ضممممممممممن إدارة املممممممممموارد الطبيعيمممممممممة 

 النهوض باألوضاع الاجتماعية.والبحرية والساحلية من أجل حماية املتوسط واملساهمة في 

 وتتمثل أولويات خطة عمل البحر ألابيض املتوسط في:

 تقييم التلوث البحري ومكافحته، -

 منممممممممع التلمممممممموث والحممممممممد منممممممممه خمممممممماللمممممممممن  السمممممممماحليةواملنمممممممماطق حمايممممممممة البيئممممممممة البحريممممممممة  -

 كان ناجما عن مصادر بحرية أو برية، ومكافحته سواء

 الطبيعية البحرية والساحلية،ضمان إلادارة املستدامة للموارد  -

 إدماج عنصر البيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، -

 حماية التراث الطبيعي والثقافي، -

 تعزيز التضامن والتعاون بين الدول املتوسطية. -

بإضمممممافة مهممممممة تخطممممميط  2772وأضمممماف السممممميد الممممموزير أنمممممه تممممم إراثمممممراء خطمممممة العممممممل سممممنة 

ل حمايممممة الشمممممريط السمممماحلي إلممممى جانممممب الوسممممط البحمممممري املنمممماطق السمممماحلية وإدارتهمممما، لتشممممم

جمانفي  22ه فمي ؤ واعتماد بروتوكول خاص باإلدارة املتكاملة للشريط الساحلي الذي تم إمضا

 .2027دولة إلى حدود سنة  22وصادقت عليه  2002

أبمممممممرز أنمممممممه  ممممممممن دواعمممممممي إمضممممممماء البروتوكمممممممول تزايمممممممد الضمممممممغط ال شمممممممري علمممممممى املنممممممماطق كمممممممما 

 تغيممممر وسممممط وهممممو ممممما يهممممدد طبيعتهمممما الهشممممة فضممممال عممممن املخمممماطر املحدقممممة بفعممممل السمممماحلية باملت

 املناخ وهو ما قد يساهم في ارتفاع مستوى البحر وتنامي راهرة الان راف. 

 ( أجزاء وهي كاآلتي:9وأشار أن البروتوكول يتكون من سبعة )

العامة وتعريمف املصمطلحات والتغطيمة الجغرافيمة وحفمظ حقموق ألاطمراف  الالتزامات -2

 املتعاقدة،

عناصممممر إلادارة املتكاملممممة التممممي ت مممممع بممممين ألانشممممطة الاقتصممممادية والممممنظم إلايكولوجيممممة  -2

السممماحلية وحمايمممة املنمممارر الطبيعيمممة والجمممزر والتمممراث الثقمممافي إضمممافة إلمممى وضمممع ثليمممات 

 عليم والبحث،املشاركة والتوعية والتدريب والت
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املخاطر على املناطق الساحلية مع الدعوة إلى وضع اسمتراتي يات وطنيمة ملنمع ألاخطمار  -2

الطبيعيممممة وإعممممداد تقييمممممات لهشاشممممة املنمممماطق السمممماحلية ملعالجممممة الكمممموارث الطبيعيممممة 

 خاصة التغير املنايي وصون أو ترميم القدرة الطبيعية على التأقلم،

جهة إلى إلادارة املتكاملمة للمنماطق السماحلية بهمدف دعم أنشطة التدريب والبحث املو  -0

 تبادل املعلومات حول استخدام ألاساليب البيئية املثلى،

تعيين جهة اتصال لتكمون هممزة الوصمل ممع مركمز ألانشمطة إلاقليميمة لبرنمامج ألاعممال  -2

 ذات ألاولوية،

دل إحمممممممداث ثليمممممممات للرصمممممممد واملراقبمممممممة وإعمممممممداد قممممممموائم جمممممممرد للمنممممممماطق السممممممماحلية لتبممممممما -1

 املعلومات،

 تعهد ألاطراف املتعاقدة بعدم الانخراط في أنشطة مخالفة ملبادئ البروتوكول. -9

كلم مهمدد فمي  2200وأشار السيد الوزير أن الشريط الساحلي التونس ي املمتد على حوالي 

مما اسمتدعى  كلم منه باالن راف، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في العشر سنوات ألاخيرة، 220

كلممممممم بعممممممدد مممممممن السممممممواحل بغممممممار امللمممممم   22تممممممدخال عمممممماجال فممممممي مرحلممممممة أولممممممى  باستصممممممالح حمممممموالي 

مليمممون دينمممار كهبمممة ممممن برنمممامج التعممماون التونسممم ي ألاملممماني،  70وسمممليمان بكلفمممة جمليمممة نممماهزت 

( مليممون 2000مبممرزا أن الكلفممة التقديريممة لبقيممة السممواحل املهممددة بمماالن راف تقممارب ألالممف )

 سنة كمدة إلن از عمليات الاستصالح والحماية من الان راف.   20ار وتتطلب دين

وبخصممموص فوائمممد انخمممراط تمممونس فمممي البروتوكمممول موضممموع مشمممروع القمممانون أبمممرز السممميد 

اليمة خمارج ميزانيمة ة التونسية مكن من تعبئة موارد مالوزير أنه منذ إمضائه من طرف الدول

دت منهممما بلممديات الشممريط السمماحلي ومكنتهمما مممن إن ممماز الدولممة كانممت فممي م ملهمما  هبممات اسممتفا

بعمممممض مشممممماريع تهيئمممممة واستصمممممالح الشمممممريط السممممماحلي، والحمممممد ممممممن انبعاراثمممممات الكربمممممون و عمممممث 

 مشاريع للطاقات املت ددة.

ودار نقمممممممات تضممممممممن تسممممممماؤل أعضممممممماء اللجنمممممممة حمممممممول أسمممممممباب التمممممممأخير فمممممممي املصمممممممادقة علمممممممى 

اته بخصممموص املسممماهمة فمممي الحمممد مممممن وحمممول انعكاسمممم ،2002البروتوكمممول منمممذ إمضمممائه سمممنة 

رممماهرة ت كمممل وتلممموث الشمممريط السممماحلي، كمممما استفسمممر أحمممد ألاعضممماء حمممول خطممموط التمويمممل 

واملمممممموارد املاليممممممة التممممممي فتحهمممممما البروتوكممممممول للدولممممممة التونسممممممية ومممممممدى مسمممممماهمته ودعمممممممه الفنممممممي 
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 لتنفيمممممممذ بمممممممرامج مقاوممممممممة التلممممممموث خاصمممممممة فمممممممي املمممممممدن السممممممماحلية ألاكثمممممممر تضمممممممررا ممممممممن ألانشمممممممطة

 الصناعية والتحويلية كصفاقس وقابس، ومقاومة التصحر بالواحات.

كممممما استودمممم  عممممدد مممممن ألاعضمممماء حممممول اسممممتراتي ية المممموزارة للتقيمممميم البيئممممي وللحممممد مممممن 

رمماهرة ت كممل الشممريط السمماحلي، وأسممباب تفمماوت تكلفممة مشمماريع تهيئممة الشممريط السمماحلي بممين 

 التمويل التي يخولها البروتوكول. مدينة وأخرى ومدى انتفاع الجزر التونسية ببرامج

وتفمممممماعال مممممممع استفسممممممارات السمممممميدات والسممممممادة أعضمممممماء اللجنممممممة أودمممممم  السمممممميد المممممموزير أن 

مكن من تعبئة موارد ماليمة قاربمت  2002إمضاء الدولة التونسية على البروتوكول منذ سنة 

ة علمى مليون دينار في شكل هبمات، مضميفا أن عمرض مشمروع القمانون ألاساسم ي للموافقم 222

البروتوكول جاء بعمد دراسمات أن مزت بينمت جمدواها علمى مسمتوى المدعم الفنمي واملمالي لتنفيمذ 

 برامج التهيئة والاستصالح بالشريط الساحلي والحد من التلوث البحري.

وأضاف السيد الوزير أن إمضاء البروتوكول كانت له انعكاسات إي ابية بانخراط تونس 

ايمممة البيئمممة واملحممميط والمممذي فمممتح خمممط تمويمممل لمممدعم جملمممة ممممن فمممي برنمممامج البنمممك العمممالمي لحم

 مليون دينار. 29املشاريع في هذا امل ال ومكن من تعبئة حوالي 

وبخصممموص مسممماهمة بمممرامج التمويمممل والمممدعم الفنمممي املندرجمممة فمممي إطمممار البروتوكمممول أودممم  

املتوسمط  السيد الوزير أن الشريط الساحلي يمثمل الهمدف ألاساسم ي لبمرامج التعماون بمين دول 

مودحا أن مشكل تلوث خليج قمابس ال يمكمن أن تشممله البمرامج املرتبطمة بمالبروتوكول نظمرا 

ملمممما يتطلبممممه مممممن دعممممم وم هممممودات ماليممممة تفمممموق إمكانيممممات إلادارة املتكاملممممة للشممممريط السمممماحلي 

 لدول املتوسط.

وشمممممدد السممممميد الممممموزير علمممممى ضمممممرورة إلاسمممممراع باملصمممممادقة علمممممى مشمممممروع القمممممانون ألاساسممممم ي 

ملعروض حتى يتسنى للدولة التونسية الانخراط الكامل في برامج التعاون املتوسطي لتسهيل ا

إن ماز مشماريع تهيئمة واستصمالح الشمريط السماحلي التونسم ي املهمدد بظماهرة الان مراف والت كمل 

 وتفاقم التلوث البحري.

تولمممممت   ،عبمممممر وسمممممائل التواصمممممل عمممممن بعمممممد 2020أفريمممممل  22 يممممموم جلسمممممة عقمممممدت اللجنمممممة و 

بأغلبيممممة أعضمممماضها الحاضممممرين بعممممد إصممممالح ألاساسمممم ي مشممممروع القممممانون خاللهمممما التصممممويت علممممى 

 الفصل. بدايةحرف الجر "على" الوارد متكررا في  املتمثل في حذفالخطأ املادي 
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III - :قرار اللجنة 

ساسية والبيئة املوافقة قة والثروات الطبيعية والبنية ألا والطاقررت لجنة الصناعة 

 الجلسة العامةوهي توص ي  ،الحاضرينبأغلبية ألاعضاء ألاساس ي القانون هذا على مشروع 

 باملصادقة عليه.

 

 

 

 

 مقرر اللجنة          اللجنة                                         ةرئئس

 صهـيب الـوذان                                                  عبــري مويس       

 


