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: تقدٌم-

 الساحل لحماٌة القانونً التأطٌر واقع : األول المحور•

الساحل حول الوطنً لتشرٌعا فً القانونٌة الحماٌة : اوال•

: الساحل لحماٌة الدولٌة الضمانات : ثانٌا•
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 للساحل القانونٌة الحماٌة نظام : ثانٌا•

المحاور



. هل تشرٌعٌة تعرٌفات تبنًت أن المؽاربٌة الدول ؼالبٌة فضلت الساحل مفهوم اللتباسات نظرا•

 من البري الجزء من تتكون ساحلٌة منطقة" كل القانون مشروع فً بالساحل ٌقصد المؽرب فًف•

 كمصبات الداخلٌة البحرٌة والمٌاه العام بالملك المتعلق 1914 ظهٌر فً محدد هو كما العام الملك

 الرطبة والمناطق المالحة المستنقعات وكذا والبحٌرات والسبخات والبرك والخلجان األنهار

 المٌاه امتداد على البحر شط من :البحري الجزء وكذا الساحلٌة، الكثبانٌة والشرابط بالبحر المتصلة

 .الشط من بحري مٌل 12 مسافة على الواقعة البحرٌة

 مفهوم الساحل : تقدٌم 



 شرٌطا وكذا القاري، والجرؾ والجزٌرات، الجزر جمٌع : الجزابري التشرٌع •

  : وٌضم البحر، طور على (متر 800) متر ثمانمابة أقله بعرض ترابٌا

 والسهول  ساحلً بسهل الشاطا عن المفصولة البحر، من المربٌة والجبال الروابً سفوح–

 مٌاه إلٌها تصل نقطة أعلى من ابتداء (كلم 3) كٌلومترات ثالث عن عمقها ٌقل التً الساحلٌة

؛ البحر

؛ الفالحٌة الوجهة ذات واألراضً الؽابوٌة األجمات كامل–

 تصل نقطة أعلى من ابتداء الساحل فً منها جزء ٌقع التً وشواطبها الرطبة المناطق كامل–

 تحمل أو طبٌعٌة، مناظر تضم التً المواقع عن فضال أعاله معرؾ هو كما البحر مٌاه إلٌها

.تارٌخٌا أو ثقافٌا طابعا

 مفهوم الساحل : تقدٌم 



 تجسم التً التواصل منطقة باعتباره الساحلً الشرٌط ٌعرؾ : التونسً التشرٌع•

 وؼٌر المباشر والتؤثٌر والبحر األرض بٌن والبٌولوجٌة الطبٌعٌة البٌبٌة العالقة

: وٌشمل .بٌنهما المباشر

  واألجراؾ والجزر الرملٌة والكثبان والسباخ والشواطا البحر ضفاؾ–

 األخرى، الدفاع ومنشآت الحصون باستثناء البحري العمومً الملك مكونات مختلؾ–

 بٌنهما والبشري والطبٌعً المناخً التفاعل درجة حسب متؽٌرة حدود فً الداخلٌة والمناطق

 الرطبة والمناطق البحرٌة والرإوس األودٌة ومصبات الساحلٌة الؽابات مثل البحر وبٌن

. الساحلٌة

 مباشرة، البحر ٌحدها التً الجماعات الساحل مفهوم ٌشمل الفرنسً التشرٌع•
البحر على تطل ال كانت وإن حتى بها ترتبط التً والجماعات

 مفهوم الساحل : تقدٌم 



؛ كلم 3500 مجموعه ما المؽربً الساحل ٌشكل•
  اإلفرٌقً الساحل مساحة مجموع من 9/1–

 فً مجموعه، بما البحري الدولً النقل من % 60 نسبته ما ٌستقطب–
 كبٌر عدد ٌتشكل للمضٌق، الدولً الممر ٌومٌا تقطع باخرة 160 المتوسط

.والسامة الخطٌرة والمواد المحروقات تنقل مراكب من منها

 بٌبٌة مخاطر من ٌخلو ال ذلك أن ؼٌر لبالدنا مهما اقتصادٌا عابدا ٌوفر•
 عن حٌاناأ ناجمة مصاحبة وصحٌة

؛ % 60 نسبته بما الكثٌؾ العمرانً والتوسع المرتفع الضؽط–

؛ الكثٌفة الزراعة أو السٌاحٌة نشطةاأل فً الشدٌد التركٌز–

 المستعملة المنزلٌة المٌاه مقذوفات عن الناتج الساحلً التلوث مخاطر–
 الصناعٌة الوحدات من % 90و الفندقٌة الوحدات من % 70 والصناعٌة

  . الرملٌة الكثبان وتخرٌب

الساحلأهمٌة 



  : تستوجب ٌةالساحل والتهدٌدات المخاطر هذه•

 هذه معالجة وم للحماٌة المراقبة وتفعٌل الٌقظىة آلٌات إعمال–

 ؛ المخاطرو األضرار

 لتعزٌز والقانونً التشرٌعً االستباقً التدخل ضرورة إلى تدعو–

 جهة، من الساحلٌة والبٌبة للساحل القانونٌة الحماٌة ضمانات

 بالحماٌة تعنى التً الدولٌة المنظومة فً بالدنا انخراط وتقوٌة

.خرى جهة من للساحل القانونٌة

الساحلأهمٌة 



 للساحل القانونٌة الحماٌة وضمانات تدابٌر المحور هذا ٌتناول•

 وفً (أوال) العمل بها الجاري الوطنٌة القانونٌة المنظومة فً

 (ثانٌا) الدولٌة االتفاقٌات أهم تتضمن ما حسب الدولً القانون

 فً الضمانات هذه ونجاعة فاعلٌة لمدى اولً تقٌم مع

. والدولٌة الوطنٌة المرجعٌتٌن

والغ انتأطٍر انمبَىًَ نحًبٌت انسبحم : انًحىر األول 



انسبحمانحًبٌت انمبَىٍَت فً انتشرٌغ انىطًُ حىل : اوال 

 أو مستقل بتشرٌع الساحل تفرد لم التً القلٌلة المتوسطٌة الدول من المؽرب ٌعتبر•

 قانونً فراغ وجود عنًٌ ال هذا أن ؼٌر لحماٌة، خاصة بمقتضٌاتب باألحرى

  . عام نحو على بٌبته وحماٌة لحماٌته ضمانات فرووٌ الساحل تهٌبة ٌنظم

 تنظم ومتنوعة ؼنٌة قانونٌة منظومة على ٌتوفر المؽرب أن نقول ان نستطٌع بل•

؛ بالساحل المتعلقة الجوانب من جانبا مجموعها فً

 للحدود أولً وتقٌٌم (أ) المنظومة هذه لمقتضٌات استعراض ٌلً ما وفً•

.(ب) توفرها التً الضمانات



:تتعلق القوانٌن من أنواع أربعة بالساحل المتعلقة القانونٌة المنظومة تضم•

 العام بالملك : األولى–

 والمعادن والطاقة والؽابات المٌاه بالساحل الصلة ذات بالقطاعات : الثانٌة–

  والتعمٌر والبٌبة

  خاص بوجه البحرٌة والبٌبة عامة البٌبة بالمنظومة : الثالثة–

.الجماعً كالمٌثاق اإلدارٌة بالشرطة : رابعة–

انًُظىيت انمبَىٍَت انىطٍُت نحًبٌت انسبحم وانىسط انبحري -أ



:ٌلً ما أهمها المجال هذا فً هامة بمقتضٌات جاء وقد•

oطعم أو لمادة المتعمد اإللقاء أو استعمال أو بمسك للمراكب السماح عدم 

 ؛ المٌاه ٌلوث أو ٌسمم أو المابٌة الموارد ٌسمم أو ٌضر أن شؤنه من

oالمٌاه بإفراغ القٌام من الساحل على المتواجدة المصانع مستؽلً منع 

 هذه تكون عندما خاصة البحر فً الصناعٌة أنشطتهم فً المستعملة

؛ بحرٌة أنواع تدمٌر فً تتسبب أن شؤنها من المٌاه

oممارسة فً النارٌة واألسلحة المتفجرة المواد واستعمال مسك عدم 

 من استثنابٌة رخصة على الحصول حالة فً عدا ما ،الصٌد أنشطة

؛ البحري بالصٌد المكلفة الوزارة

oللحرٌة وسالبة مالٌة جزاءات ٌتضمن وجزابً زجري نظام إقرار .

:  بًثببت لبَىٌ ٌتؼهك ببنصٍذ انبحري 1973َىَبر  23ظهٍر  -1



:وٌنص على ما ٌلً 

oأشكال بعض ضد البحري العام الملك من كبٌر جزء حماٌة 

 ؛التلوث

oكانت كٌفما أخرى مادة أٌة أو للرمال استخراجب الترخٌص تنظٌم 

  البحري العام الملك من طبٌعتها

o؛ المجال لهذا طبٌعٌة عناصر تشكل مواد استخراج منع

oعلٌه كانت ما إلى الحالة ادةبإع ٌقضً للجزاءات نظام إقرار 

 ضرر ألي ٌتعرض الذي البحري العام الملك من للجزء بالنسبة

.مستخرج 3م لكل درهم 500 قدرها ؼرامةو كان كٌفما

انبحريشرطت انًهك انؼبوانًتؼهك ب 1926َىَبر  2انظهٍر  -2



؛ "البحرٌة البٌبة حماٌة " فً الدولة لحق ٌإسس•

oالمٌاه فً المالحة لحرٌة مزاولتها أثناء األجنبٌة المراكب ٌمنع 

 أو تلوثا ٌلحق أن شؤنه من فعل أي ارتكاب من المؽربٌة البحرٌة

 باألمن أو المنطقة هذه بموارد أو البحرٌة بالبٌبة ضررا

. للدولة االقتصادي

انًُشأ بًىجبه يُطمت التصبدٌت خبنصت 1.81انمبَىٌ رلى   -3



oالمجاالتب تلحق أن ٌمكن التً والتدهور التلوث أشكال كل منع 

  ؛  البحرٌة والموارد

oالتلوث لمنع الالزمة التدابٌر كافة اتخاذ صالحٌات االدارة منح 

.والتدهور

انًتؼهك بحًبٌت واستصالح انبٍئت  11.03انمبَىٌ رلى  -4



oلكل بالنسبة الدراسات من النوع هذا بإنجاز االلتزام :  

أو الفٌزٌابً أو اإلحٌابً الوسط على سلبً تؤثٌر لها التً المشارٌع 

؛ موقعها أو طبٌعتها أو حجمها بسبب البشري

قصد الساحلً النطاق ضمن الواقعة المشارٌع :  

؛ المختلفة بعناصرها البٌبة على للمشروع المحتملة لآلثار المسبق لتقٌٌم -

تعوٌضها؛ أو منها التخفٌؾ أو السلبٌة التؤثٌرات تفادي -

  .البٌبة على للمشروع اإلٌجابٌة اآلثار إبراز -

انًتؼهك بذراسبث انتأثٍر ػهى انبٍئت  12.03لبَىٌ رلى  -5



oاإلٌصال ووسابل الطرق إقامة على التنصٌص العقارٌة التجزبات بإحداث اإلذن فً ٌشترط 

 باستثناءات  البحري للملك المجاورة األرض فً البحر شاطا إلى الولوج بتٌسٌر الكفٌلة

 كانعدام فنٌة ألسباب أو ذلك ٌبرر ما وؼاٌب اإلدارة، موافقة ؛ بضمانات محاطة

. بها الداخلٌة الشبكة وصل المطلوب الربٌسٌة الشبكة

oالوقؾ من العامل تمكن البحري العام الملك ذلك فً بما العام للملك استثنابٌة حماٌة ٌقرر 

 ؼٌر من سكنٌة مجموعة أو تجزبة إحداث بها المقصود البناء أو التجهٌز ألشؽال التلقابً

  . بذلك إذن على الحصول

oفٌما العمومٌة باألشؽال المكلفة الحكومٌة للسلطة الخارجٌة المصالح رأي استطالع ضرورة 

 لجنة فً المصالح هذه ممثل وتمثٌل العام البحري للملك المجاورة التجزبة بمشارٌع ٌتعلق

. التجزبة هذه ألشؽال المإقت التسلٌم

: ببنتجسئبثانًتؼهك  25.90لبَىٌ  -6



انًتؼهك ببنتؼًٍر  12-90انمبَىٌ رلى  -7

: هً للساحل القانونٌة الحماٌة وضمانات تدابٌر أربع•

oعلى العمرانٌة التهٌبة توجٌه مخطط ؼرض ضمن التنصٌص 

  الكبرى التجهٌزات ضمن الموانا-

 المستعملة المٌاه فٌها تصب التً الربٌسٌة واألماكن الصحً الصرؾ مبادئ تحدٌد-

؛ المنزلٌة النفاٌات فٌها توضع التً واألماكن

oؼاٌة إلى البحري العام الملك حدود طول على البناء رخصة إلزامٌة تمدٌد 

؛ كٌلومترات 5 ٌبلػ عمق

oبتمكٌن وذلك البحري العام الملك فٌه بما العام للملك قصوى حماٌة إقرار 

 بناء أو تلقابٌا القٌام من المقررة االجرابٌة القواعد من وبالرؼم المحلٌة السلطة

. المخالفة مرتكب نفقة على المخالؾ البناء بهدم الجماعة ربٌس طلب على



.انًتؼهك بحفع انغبببث واستغالنهب  1917ظهٍر  -8

  البحري العمومً الملك حد إلى البحرٌة التالل إخضاع•

 الؽابوي للنظام العمومً بالملك الخاص التشرٌع فً المحدد

 وللنظام واستؽاللها الؽابات حفظ وضمانات ولتدابٌر

.البحري العمومً الملك لحماٌة المقرر والعقابً الزجري



انًرسىو انًتؼهك ببالستؼذاد نًىاجهت انتهىثبث انبحرٌت انُبجًت ػٍ انحىادث -9

oتإدي لحادثة نتٌجة سامة أخرى لمواد أو لمحروقات البحر فً إفراغ كل منع 

؛ الساحل فً أو البحري الوسط فً أضرار إلى

o؛ حادثة عن الناجم البحري التلوث لمكافحة وطنً استعجالً مخطط اعتماد

oتكلٌؾ مإسساتٌا :

والمنظمات الوزارات مختلؾ عمل وتنسٌق تنشٌط وطنً كمنسق مركزٌا البٌبة إدارة 

  ؛ الكوارث من النوع هذا محاربة فً المشاركة إلى المدعوة المعنٌة

اإلدارات مختلؾ ممثلً من علٌا قٌادة ٌشكلون جهوٌٌن منسقٌن بصفتهم محلٌا العمال 

؛ المعنٌة

؛ وتوجٌه والتنسٌق للتدخل البحر فً العملٌاتب ٌتعلق فٌما الملكٌة البحرٌة مفتشٌة

إلى التلوث ٌصل عندما البر فً التلوث مكافحة عملٌات فً المدنٌة الوقاٌة مصالح 

.الشاطا



حذود ضًبَبث انتشرٌغ انىطًُ فً انحًبٌت انمبَىٍَت نهسبحم  -ة

 النصوص هذه مجموع على الموزعة القانونٌة المقتضٌات جرد من ٌتضح•

 التدابٌر من ومتنوعة كبٌرة منظومة على ٌتوفر المؽربً الساحل أن وؼٌرها

. الساحل حماٌة إلى الهادفة والضمانات

 والبٌبة للساحل القانونٌة بالحماٌة تعنى التً ضمن مهمة مكانة بالدنا تحتل بفضلها•

؛ الساحلٌة

  : منها المالحظات من عدد هناك أن ؼٌر•



قدم وتشتت النصوص

 الجادة المحاوالت رؼم الواقعٌة للمستجدات أحكامها مساٌرة وعدم القانونٌة المقتضٌات وتشتت قدم-

؛ بعضها وتحٌٌن لمالءمة

؛ والجزاءات المراقبة لمنظومة الردعً الطابع ضعؾ-

؛ المسإولٌات وتشتت المتدخلٌن تعدد-

 للتدخل الفاعلٌن إشارة رهن الموضوعة األدوات ونجاعة كفاٌة وعدم المإسساتً اإلطار ضعؾ-

. الوقاٌة أو المعالجةو الٌقظة نطاق فً



المقتضٌات القانونٌة الموجودة ونقص الفراغ القانونً 

 لها ٌتعرض التً والتهدٌدات المخاطر على وتداعٌاته المجاالت بعض فً قانونً فراغ وجود-

؛ الساحل

 السٌاحٌة بالتنمٌة المتعلقة 1964 ٌونٌو 19 بتارٌخ 2007 رقم األول الوزٌر دورٌة كفاٌة عدم-

؛ للساحل

  ؛ منه ٌخرج وما فٌه ٌدخل وما الساحل مفهوم ؼموض-

 بٌن والتشاركً المندمج وتدبٌره الساحل حماٌة فً التدخل مسلسل ٌنظم وموحد خاص نص ؼٌاب-

. والمركزٌة المحلٌة المنظومة فً الفاعلٌن مختلؾ



:الضمانات الدولٌة لحماٌة الساحل : ثانٌا 

 بادر به تحدق التً المتنوعة التهدٌدات وبخطورة الساحل ومكانة بؤهمٌة منه وعٌا•

 من مجموعة وأرسى والضوابط القواعد من عدد سن إلى الدولً المنتظم

 هو ما ومنها عالمً هو ما منها الدولٌة االتفاقٌات من مجموعة فً الضمانات

: منها الهدؾ جهوي أو إقلٌمً

؛ والساحلً البحري اإلٌكولوجً النظام له ٌتعرض الذي الهدر نزٌؾ إٌقاؾ–

. العالمً الساحلً للموروث قانونٌة حماٌة توفٌر بؽاٌة الضمانات من مجموعة ووضع–

 لحماٌة ضمانات من توفره وما االتفاقٌات ألهم المحور هذا فً وسنتعرض•

 إلصالح الملحة والحاجة الضمانات هذه حدود عند نتوقؾ ان على (أ)الساحل

 والتهدٌدات المخاطر ضد وأنجع أكثر لحماٌة وتفعٌلها الدولٌة القانونٌة المنظومة

. (ب)األخٌرة ونةاأل فً خاصة المتنامٌة



المتعلقة بالوقاٌة من تلوث مٌاه البحر بالمحروقات  1954 مايبتارٌخ  12اتفاقٌة لندن   -1

 سٌر وضعٌة فً المركب ٌكون عندما عدا ما المحروقات إلقاء من المراكب منع•

 وفً بحري مٌل لكل بالنسبة لتر 60 الملقاة المحروقات حجم ٌتعدى أن بشرط

؛ الٌابسة عن ممكنة نقطة أبعد

 المراكب نفاٌات تلقً أجل من موانبها فً منشآت بإحداث األطراؾ الدول إلزام•

؛ القوانٌن مخالفة حالة فً  واإلبالغ الصهارٌج،

 حالة فً عدا ما الخالفات تسوٌة اجل من للعدل الدولٌة للمحكمة االختصاص عقد•

. التحكٌم إلى األطراؾ الدول لجوء

االتفاقٌات 

الدولٌة



حول المسؤولٌة المدنٌة عن األضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات  1969نونبر  29بروكسٌل اتفاقٌة  -2

؛ بالمحروقات التلوث عن الناجمة األضرار عن للتعوٌضات نظام اعتماد•

 ماعدا حادثة، أعقاب فً إلقاء أو تسرب كل عن المركب مالك مسإولٌة إقرار•

: ب األمر ٌتعلق عندما

  ؛ حربً عمل–

؛ عدوان أو–

؛ مدنٌة حرب أو–

  ؛ مسلح عصٌان أو–

؛ مقاومتها ٌمكن وال حتمً أو استثنابً طابع ذات طبٌعٌة ظاهرة أو–

.أخرى سلطة أٌة أو معٌنة حكومة تقصٌر أو الؽٌر فعل عن ناجما التلوث كان إذا أو–



 المناطق البحة ضمن وتسجٌلها وطنٌة رطبة منطقة بتعٌٌن األطراؾ الدول إلزام•

.الدولٌة األهمٌة ذات

 وتبادل األطراؾ، الدول بتعاون والقٌام الرطبة، للمناطق طبٌعٌة محمٌات إحداث•

.المجال هذا فً العاملٌن وتكوٌن بٌنها المعلومات

  للوحٌش كمستوطنات خصوصا الدولٌة األهمٌة ذات الرطبة المناطق حول 1971 فبراٌر 2 (إٌران) رامسار اتفاقٌة -3



؛ البحري المجال تمس أن ٌمكن التً التلوث أشكال على مراقبة إقامة•

 والمواد النفاٌات بسبب البحار تلوث من الوقاٌة أجل من اإلجراءات اتخاذ•

األخرى؛

 أي وعرقلة البٌولوجٌة، الموارد وإتالؾ للخطر، اإلنسان صحة تعرٌض عدم•

؛ وموارده للبحر مشروع آخر استعمال

 أو اإلنسانٌة الحٌاة بإنقاذ األمر ٌتعلق عندما الؽطس بعملٌات السماح إمكانٌة•

.البحر فً أعمال أو طابرات أو مراكب، سالمة ضمان

.النفاٌات غطس عن الناجم البحار تلوث من الوقاٌة حول 1972 دجنبر 29 واشنطن -موسكو -مكسٌكو -لندن اتفاقٌة -4



حول قانون البحار   1982دجنبر  10( جاماٌكا)باي  مونتٌغواتفاقٌة  -5

  ؛ والمحٌطات للبحار الدولً القانونً النظام اصالح-

 حٌث من الخالصة االقتصادٌة المناطق فً الدول وواجبات حقوق تحدد-

والتدبٌر؛ والمحافظة واالستؽالل االستكشاؾ

؛ بؤكملها لإلنسانٌة تراث بمثابة مواردها تعتبر التً المنطقة فكرة إحداث-

 بعٌن أخذت األساسٌة مبادبها لكن االتفاقٌة هذه على بعد ٌصادق لم المؽرب-

 بحرٌا مٌال 12) البحرٌة المناطق لتحدٌد بالنسبة الداخلً القانون فً االعتبار

 مٌل 200 المجاورة، للمنطقة بالنسبة بحرٌا مٌال 24 اإلقلٌمً؛ للبحر بالنسبة

(.الخالصة االقتصادٌة للمنطقة بالنسبة بحري



الدولٌة لالستعداد والمحاربة والتعاون فً مٌدان التلوث  1990نونبر  30لندن اتفاقٌة  -6

.بالمحروقات

بالمحروقات؛ التلوث لمكافحة االستعجالٌة المخططات إحداث-

؛ التلوث وقوع حالة فً التبلٌػ مساطر وضع-

 وقوع عن تقرٌر تلقً حالة فً اتخاذها الواجب اإلجراءات تحدٌد-

؛ التلوث

 والتعاون والمكافحة، لالستعداد وجهوٌة وطنٌة أنظمة بوضع لزامالإ-

. التقنً والتعاون والبحث التلوث، من الوقاٌة مٌدان فً الدولً



 1992ٌونٌو  5التنوع البٌولوجً رٌو دي جانٌرو اتفاقٌة  -7

 الدول ببٌبة اإلضرار دون من البٌبٌة لسٌاستها طبقا مواردها استؽالل فً الدول حق مبدأ إقرار-

  األخرى؛

؛ البٌولوجً التنوع واستعمال المحافظة لضمان ومخططات استراتٌجٌات بإعداد زاملاإل-

 أن ٌمكن التً األخطار من ومراقبته البٌولوجً، التنوع من الدول موروث تشخٌص على التشجٌع-

  ؛ به تضر

 للموارد المستدام واالستعمال للحماٌة ومناهج والتقنً العلمً والتكوٌن للتربٌة برامج على الحث-

؛ البٌولوجٌة

. النمو طرٌق فً السابرة للدول تفضٌلٌة بشروط ونقلها التكنولوجٌا إلى الوصول تسهٌل-



الملحقٌن بها حول حماٌة البحر األبٌض المتوسط من التلوث والبروتوكولٌن  1976فبراٌر  16برشلونة اتفاقٌة  -8

 المتوسط األبٌض الحوض فً البحري الوسط وتحسٌن لحماٌة دولً تعاون ضمان-

المؽلق؛ شبه

 للمإسسات المٌاه مجاري افراؼات محاربة أجل من الضرورٌة اإلجراءات اتخاذ-

؛ للبحر المجاورة

؛ االستعجالٌة التلوث حاالت مواجهة-

 خرق عن الناجم الضرر حالة فً والتعوٌض المسإولٌات لتحدٌد المساطر إعداد-

.االتفاقٌة مقتضٌات

االتفاقٌات 

االقلٌمٌة



المتعلقة بالتعاون فً مٌدان حماٌة واستصالح الوسط البحري والمناطق الساحلٌة لمنطقة  1981مارس  23أبٌدجان اتفاقٌة  -9

 إفرٌقٌا الشرقٌة والوسطى 

؛ التلوث وضبط الوقاٌة أجل من الالزمة اإلجراءات اتخاذ-

 الهشة البٌبٌة األنظمة وحماٌة الساحلٌة التعرٌة من الحد-

 توجد التً أو المهددة البحرٌة اإلحٌابٌة األنواع ومستوطنات

؛ االنقراض طور فً

؛ البٌبة على التنمٌة مشارٌع آثار وتقٌٌم الفنٌة الضوابط إعداد-

 المسإولٌات بتحدٌد المتعلقة والمساطر القواعد إعداد-

.الضرر عن والتعوٌض



المتعلقة بالتعاون بٌن دول إفرٌقٌا المجاورة للمحٌط الجهوٌة  1991ٌولٌوز  5دكار اتفاقٌة  -10

األطلنطً 

؛ المنطقة مصاٌد وتطوٌر تهٌبة مٌدان فً التعاون تطوٌر-

؛ البحرٌة للموارد عقالنً باستعمال الؽذابً الذاتً االكتفاء تحدي رفع-

 بعٌن األخذ مع البحرٌة الموارد وتثمٌن حماٌة أجل من الجهود تطوٌر-

؛ السمك مخزونات االعتبار

 سٌاسات وإقرار البحرٌة للموارد العقالنً واالستؽالل الحماٌة-

.الموارد واستؽالل وتهٌبة حماٌة مٌدان فً متجانسة



الضمانات الدولٌة لحماٌة الساحلحدود  -ب 

 الساحل حماٌة فً فاعلٌتها فإن الدولً التشرٌع ٌوفرها التً الضمانات كانت أٌا •

ـب مرتبطة تبقى

  مقتضٌاتها مع الوطنٌة التشرٌعات ومالءمة علٌها المصادقة إجراءات–

 إلتزاماتها تنفٌذ فً والوطنٌة الدولٌة اآللٌات فاعلٌة–

  . لتنفٌذها انتقابٌة بدون نفسه الدولً المنتظم إرادة توفر مدى–

 التنمٌط وتجاز والتنوع االنفتاح على وقدرتها فٌها المعتمدة الدولٌة المعاٌٌر وإنصاؾ عدالة–

. واألحادٌة

 على ٌتوفر صبحأ الدولٌة االتفاقات هذه فً انخراطه لتعزٌز سعٌه فً والمؽرب •

 المنظومة هذه فً انخراطه قوة من ٌرفع أن الإ ٌمكن ال وقانونً دستوري إطار

. سواحله حماٌة وضمانات قواعد بتعزٌز معنً نهأ السٌما الدولٌة



آفبق انحًبٌت انمبَىٍَت نهسبحم: انًحىر انثبًَ 

؛ حماٌته ولتدابٌر للساحل المإطرة القانونٌة المقتضٌات خالصات من انطالقا•

؛ العالمً المستوى على الناجحة والتجارب الفضلى الممارسات باستحضار•

 علٌها صادق التً الدولٌة االتفاقٌات فً جاءت كما الدولً التشرٌع قواعد مع المالءمة بهدؾ•

؛ المؽرب

 والمحافظة واستصالحه حماٌته قصد للساحل المندمج بالتدبٌر خاص قانون سن إلى بالدنا تسعى•

.علٌه

 متقدمة مراحل فً وٌوجد 81-12 رقم تحت بالبٌبة المكلفة الحكومٌة السلطة أعدت مشروع وهو•

. المعنٌة القطاعات مع والتحكٌم التشاور من



أهذاف يشروع انمبَىٌ حىل 

 للمناطق متكامل بتدبٌر تسمح التً والقواعد المبادئ رساءإ إلى ٌسعى•

: ٌلً ما أهمها األهداؾ من عدد تحقٌق بؽرض الوطنٌة الساحلٌة

oالطبٌعً الموروث وعلى واإلٌكولوجٌة البٌولوجٌة التوازنات على المحافظة 

؛ الطبٌعٌة والمناظر واألركٌولوجٌة التارٌخٌة والمواقع والثقافً

o وضمان همن والتقلٌص التلوث ةومحارب الساحل وتدهور تلوث من الوقاٌة 

؛ المتدهورة أو الملوثة والمواقع المناطق تؤهٌل إعادة

o؛ البحر شط إلى العموم ولوج حرٌة ضمان

oوموارده الساحل استصالح بهدؾ واالبتكار البحث سٌاسة تشجٌع.



:آلٌات التخطٌط الساحلً : أوال  

 وبخالؾ الجزابر فً التشرٌع شؤن نهؤش بالساحل المتعلق القانون مشروع نهج لقد•

 وقد الساحل لحماٌة مسعاه فً التخطٌط أدوات على ٌعتمد منهجا تونس، فً األمر

: آلٌتٌن فً تحدٌدها تم

؛ للساحل المندمج للتدبٌر للساحل الوطنً المخطط–

.علٌه والمحافظة واستصالحه وحماٌته الساحل لتهٌبة جهوٌة التصامٌم–



انًخطط انىطًُ نهتذبٍر انًُذيج نهسبحم  

: فً منه الؽرض وٌتلخص

o؛ علٌه والمحافظة وإستصالحه الساحل لحماٌة العامة واألهداؾ التوجهات تحدٌد

oالصناعة مجاالت فً خاصة القطاعٌة السٌاسات فً الساحل حماٌة بعد إدماج 

؛ التحتٌة البنٌات واشؽال واإلسكان والسٌاحة

oبٌن االنسجام تحقٌق ووسابل االستثمار برامج بٌن التناسق ضمان مإشرات تحدٌد 

؛ الساحل تنمٌة مشارٌع مختلؾ

o؛ منه والتقلٌص ومحاربته التلوث من الساحل وقاٌة تدابٌر

oللساحل الجهوٌة التصامٌم تكامل ضمان .



نتهٍئت انسبحم وحًبٌته واستصالحه وانًحبفظت ػهٍه جهىٌتانتصبيٍى  

 ساحلٌة جهات عدة أو جهة تشمل مناطق تهم أو الساحل مناطق بعض ٌؽطً•

 إعداد ووثابق التعمٌر وثابق توجهات وٌراعً للساحل الوطنً للمخطط ٌمتثل

: ٌلً فٌما أؼراضه أهم وتتلخص الوطنً التراب

o؛ به المعنٌة المناطق وأ المنطقة له المخصص الؽرض

oالتً المناطق وكذا إستصالحها أو تؤهٌلها إعادة أو تهٌبتها المراد البري الجزء من الفضاءات 

؛ العقارٌة وضعٌتها تسوٌة تدابٌر اتخاذ تستوجب

o؛ البحر شط طول على المتدهورة المناطق تؤهٌل إعادة تدابٌر

oالمتعلقة التحتٌة البنٌات إنجاز فٌها الممنوع المنطقة وحدود البناء فٌها الممنوع المنطقة حدود 

؛بالنقل



نتهٍئت انسبحم وحًبٌته واستصالحه وانًحبفظت ػهٍه جهىٌتانتصبيٍى  

o؛ السكانٌة والتجمعات الطبٌعٌة المواقع فً الترفٌهٌة الموانا إدماج تدابٌر

oالمقذوفات؛ تصفٌة محطات إلقامة المناسبة واألماكن السابلة المقذوفات صب فٌها الممنوع األماكن

oوقواعد السالمة وخدمات الصحٌة المرافق إحداث وأماكن التخٌٌم ومركبات المخٌمات إقامة فضاءات 

الفضاءات؛ هذه استعمال وضوابط

oوقواعد والجوٌة والمابٌة الترفٌهٌة واآللٌات المحركات ذات والجوٌة المابٌة المركبات استعمال مجاالت 

؛ استعمالها

o؛ األنشطة بعض استعمال منع مناطق

o؛ البحر شط إلى العموم ولوج وممرات رمسا إحداث أماكن

oخاصة تدابٌر تتطلب التً المناطقو المعنٌة المناطق فً والتجهٌزات والبناٌات تآالمنش على المطبق العلو  

oالبٌبٌة والتربٌة التوعٌة فٌها بما الساحل على المثلى المحافظة لضمان التكمٌلٌة التدابٌر  



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل: ثانٌا  

 نفس الوقت فً بالساحل المتعلق القانون مشروع ٌوفر•

؛ للساحل المندمج بالتدبٌر ٌسمى ما عناصر–

. له القانونٌة الحماٌة وضمانات نظام وكذا–



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

 أو الردم أو الرصؾ أو البحر مٌاه حجز أعمال خاصة ر،حالب لشط الطبٌعٌة بالحالة المس منع-

: وهً البٌبة على التؤثٌر لدراسات تخضع باستثناءات .اجتثاثها أو األشجار قطع

o؛ بها المرتبطة الصناعٌة والمناطق المٌنابٌة المناطق

oالبحر؛ فً المقامة الجوٌة الموانا

oوالصٌد الوطنً والدفاع البحرٌة للسالمة الضرورٌة المنشآت وإنجاز البحر آثار ضد الحماٌة أشؽال 

؛ الساحل على المزاولة البحرٌة األحٌاء وتربٌة الملح وإنتاج البحري

oالقرب تتطلب أنشطة أو عمومً مرفق بمزاولة المرتبطة والمنشآت المبانً إلقامة الضرورٌة األشؽال 

وتقنٌة؛ طبوؼرافٌة ألسباب البحر من

oالبحرٌة األصناؾ تؤوي التً المابٌة األحٌاء أحواض إلقامة الضرورٌة األشؽال-



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

: على ترفٌهً مٌناء استؽالل أو بإنشاء الترخٌص، أو االمتٌاز عقد فً التنصٌص وحوب-

 .األدنى حدها إلى الساحل وجٌومرفولوجٌة والمناظر البٌبً بالنظام المضرة اآلثار من التقلٌص تدابٌر -

؛ االستؽالل أو البناء عن الناجمة المضرة اآلثار عن التعوٌض إلى ترمً مالٌة ؼٌر تدابٌر-



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

:للساحل محاذٌة منطقتٌن إحداث-

oالجهوي التصمٌم  بموجب أكثر للتمدٌد قابل البرٌة، حدوده من انطالقا متر 100 بعرض األولى 

 أو البناٌات أو الفالحً باإلنتاج الصلة ذات القارة ؼٌر الخفٌفة المنشآت باستثناء البناء فٌها ٌمنع للساحل

 وجوب مع البحر من القرب ،طبٌعتها بحكم ،تتطلب التً األنشطة أو العمومً المرفق تجهٌزات

الطاقً؛ التؤثٌر ودراسة البٌبة على التؤثٌر لدراسة االستثناءات هذه منشآت خضوع

oبنٌات إنجاز فٌها ٌمنع أكثر للتمدٌد قابلة األولى المنطقة حدود من تحتسب متر 2000 بعرض الثانٌة 

 البحري للنقل التحتٌة البنٌات فً وتتمثل البٌبة على التؤثٌر لدراسة تخضع استثناء مع للنقل جدٌدة تحتٌة

 من القرب طبٌعتها بحكم تتطلب التً واألنشطة العمومٌة للمرافق الضرورٌة للنقل التحتٌة والبنٌات

 .الفالحٌة والمنشآت االستؽاللٌات أو/و السكانٌة التجمعات تربط التً المحلٌة الطرق وشبكات البحر

 وتلك المدنٌة السالمة أو الوطنً الدفاع أو الجوٌة أو البحرٌة للسالمة الضرورٌة األعمال وكذا

. الجوٌة الموانا لسٌر الضرورٌة



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

: ٌلً ما منع-

oاألجزاء على أو الساحلٌة الكثبانٌة الشرابط على أو الساحلٌة الكثبان على مبلطة طرق إحداث 

؛ للشواطا العلٌا

oداخل المركبات استقبال فضاءات أو التخٌٌم لعربات أو للمخٌمات مخصصة فضاءات إحداث 

؛. أعاله 15 المادة فً علٌها المنصوص البناء فٌها ٌمنع التً المنطقة

oٌحددها التً الفضاءات خارج الساحل على النشاط بهذا المرتبطة المركبات ووقوؾ التخٌٌم 

 حالة فً أو أعاله 8 المادة من 8 البند لمقتضٌات طبقا للساحل الجهوي التصمٌم الؽرض لهذا

؛ الؽرض لهذا والمهٌؤة المحدثة فضاءات خارج المذكور التصمٌم ؼٌاب

oالبحري الجزء ومن الكثبانٌة الشرابط ومن الشواطا من أخرى مواد أي أو الرمال استؽالل 

؛ دقٌقة بشروط رخصة على الحصول حال فً عدا ما للساحل



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا 

oالساحلٌة الكثبانٌة الشرابط وعلى الشواطا على وتوقفها المركبات سٌر منع 

 الملكً والدرك والشرطة اإلسعاؾ بمركبات باستثناء البحر شط طول وعلى

؛ بالمراقبة خاصة مركبة وكل الملكٌة المسلحة والقوات المساعدة والقوات

o منع استعمال المركبات المابٌة ذات المحرك وآلٌات الترفٌه المابٌة خارج

أماكن الساحل المخصصة لهذا الؽرض ؛

oلصب ترخٌص على الحصول إمكانٌة مع .الساحل تلوث ٌسبب قذؾ كل منع 

 40و 39و 38 للمواد وفقا القصوى الحدود تتجاوز ال التً السابلة المقذوفات

؛ الترخٌص هذا حول التفصٌل فً تزٌد 42و 41و

oالعمرانٌة التجمعات توسٌع أو العمرانٌة التجمعات زحؾ من الساحل حماٌة 

؛ الساحل عن بعدا األكثر المجاالت اتجاه فً اتجاهه فً القابمة



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

 ٌرتبط آخر قطاعً تصمٌم أو مخطط وكل البناء وضوابط التعمٌر وثابق تنصٌص وجوب-

 المسطرة األهداؾ من مجموعة على للساحل الجهوي التصمٌم ؼٌاب حال فً المذكورة بالمنطقة

 للمناطق االستٌعابٌة الطاقة وتحدٌد االستثمار مشارٌع تناسق على والحرص البٌبٌة األنظمة حماٌة

  ( ...البحر شط إلى العموم ولوج وشروط تعمٌرها تم التً



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

 بعض فً الطبٌعً الوسط فً المختصة اإلدارة من الحمابٌة التدابٌر من مجموعة فرض إمكانٌة-

 التارٌخٌة المواقع أو الطبٌعٌة المناظر أو البٌبٌة األنظمة حماٌة قصد الساحلٌة المناطق

 بٌنها من ومواطنها المتوحشة  الحٌوانات أو النباتات أصناؾ على المحافظة أو واألركٌولوجٌة

 للمحافظة ٌلزم ما واتخاذ وحماٌتها تؤهٌلها إلعادة األسماك توالد ومواطن الحساسة المناطق تحدٌد

؛ المؽمورة فها بما التارٌخٌة المواقع على

 من الحد إمكانٌة مع امتداده على والمرور البحر شط إلى حرٌة بكل الولوج فً العموم حق إقرار-

 أو البٌبة حماٌة أو بالسالمة تتعلق أسباب ذلك تستدعً عندما المناطق بعض فً منعه أو الحق هذا

؛ للشاطا استؽالل أي بواسطة الحق بهذا المساس ومع .الوطنً الدفاع



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا  

 مٌاه جودة حسب الشواطا ولتصنٌؾ .ومنتظمة دورٌة لمراقبة االستحمام مٌاه جودة إخضاع-

 بتصنٌؾ العموم إخبار ووجوب تنظٌمً بنص تحدد ومعاٌٌر مواصفات على بناء االستحمام

 للمواصفات تستجٌب ال التً المٌاه فً االستحمام ومنع االستحمام مٌاه تحلٌل وبنتابج الشواطا

؛ الجماعات رإساء قبل من .المطلوبة والمعاٌٌر

 وتجرٌر المخالفات ومعاٌنة بالمراقبة المكلفٌن األشخاص ٌحدد والجزاءات للمراقبة نظام إحداث•

  35 المادة - للحرٌة سالبة وعقوبات مالٌة ؼرامات تتضمن التً والعقوبات المراقبة ومسطرة المحاضر



تدابٌر وضمانات الحماٌة القانونٌة للساحل : ثانٌا 

 اؼفل فؤنه الساحلٌة والتهٌبة التخطٌط أدوات اعتماد فً أسهب قد المؽربً المشروع كان وإذا•

  التوالً على أحدثا اللذان التونسً والجزابري التشرٌع عن بذلك متماٌزا تماما المإسساتً الجانب

 الوطنٌة السٌاسة تنفٌذ على بالسهر تكلؾ للساحل الوطنٌة المحافظة تسمى عمومٌة هٌبة–

 .الخصوص على الشاطبٌة والمنطقة العموم على وتثمٌنه الساحل لحماٌة

 أعمال ومتابعة الساحلً الشرٌط فضاءات فً التصرؾ تتولى التً الساحلً الشرٌط وتهٌبة حماٌة وكالة–

 العمل بها الجاري والتراتٌب القوانٌن ضبطتها التً والمواصفات للقواعد مطابقتها على والسهر التهٌبة
وأشؽالها وباستعمالها الفضاءات تلك بتهٌبة والمتعلقة



81-12حدود الحماٌة القانونٌة للساحل فً مشروع القانون رقم : ثالثا  

 القانونٌة للمقتضٌات وعلمً موضوعً بتقٌٌم القٌام ألوانه السابق من•

 كافٌة حماٌة توفٌر فً ونجاعتها فعالٌتها ومدى المشروع بها جاء التً

 أن ؼٌر العملً، المٌدان فً معقولة لمدة تجرٌبها ٌتم أن قبل للساحل

: التالٌة المالحظات إبداء من ٌمنع ال ذلك



81-12حدود الحماٌة القانونٌة للساحل فً مشروع القانون رقم : ثانٌا  

 حساب على الحضري والتخطٌط الوطنً التراب وإعداد التهٌبة منظور سٌطرة-

؛ والعملٌاتً العملً التدبٌري البعد

 لتدبٌر المشروع مقاربة فً التجزٌبة والرإٌة القطاعً المنظور تحكم استمرار-

؛ التقدٌمٌة المذكرة فً ذلك عكس إعالن رؼم واستصالحه وحماٌته الساحل

 فً الحسم وعدم المإسساتً البعد ؼٌاب فً تتجلى الربٌسة المشروع ضعؾ نقطة-

 المتدخلٌن تعدد بقً حٌث تكاملً إلتقابً مندمج لتدبٌر المناسب الحوكمً النموذح

الساابد؛ هو المسإولٌات وتشتت

 الردعً الطابع وضعؾ والمراقبة للٌقظة المإسسة القانونٌة الوسابل تناسب عدم-

 إلنهاء الفوري أو اإلستباقً التدخل ووسابل والجزاءات والمسطرة لإلجراءات

. الخروقات



 على حسن شكرا

إصغائكم


