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م ك 1733كلم تنقسم إلى واجھة بحریة مباشرة وطولھا 

    قاریة سواحل 68% و تحتوي على

  رسوم(تنقسم ھذه السواحل إلى كما 

 ، مك 196

 

 

 

 مك 557
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  ـةــــتـوطئ

كلم تنقسم إلى واجھة بحریة مباشرة وطولھا  2290تمتد السواحل التونسیة على طول 

و تحتوي علىم ك 557 یبلغ طولھا...) ، بحیراتسباخ

كما إصطناعیة  سواحل %12 و حول الجزر

 ، مك 1623على طول  رملیة سواحل بدون شواطئ

196على طول  بالرمال الطبیعیة سواحل في طور التغذیة

 ، مك 284على طول  سواحل معرضة لالنجراف البحري

 .مك 187على طول  سواحل متوازنة

  

  

  

  

  

مختلف أنواع السواحل البحریة  التونسیة     

 . 3رسم

 .2رسم 

 مك 1733
1623 

196 284 
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تمتد السواحل التونسیة على طول 

سباخ(وأخرى داخلیة 

حول الجزر سواحل %20 و

  ):3 و 2 و 1

سواحل بدون شواطئ -

سواحل في طور التغذیة -

سواحل معرضة لالنجراف البحري -

سواحل متوازنة -

  

  

  

  

  

  

  

 .1رسم 

284 187 

2290 
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من معدل المجموع السكاني  % 70.1 على وتحتوي ھذه السواحل حالیا

في المناطق  29 %.9 أي  ركز المعدل الباقيمالتونسیة، بینما یتبالبالد 

على  عمرانيوقد أدى ھذا التباین إلى الضغط ال) 4رسم (الداخلیة 

السواحل كما تسببت العوامل الطبیعیة في إختالل التوازن البیئي الساحلي 

من أھم أولویات وكالة حمایة الذي یعد ) 5رسم مثال لجزر قرقنة بال(

  . وتھیئة لشریط الساحلي

  

  

  

مقاربة ل التدریجي تفعیلالو التحدیات ھذه وفي ظل ھذه اإلشكالیات تسعى الوكالة إلى رفع 

 .التصرف المندمج في الشریط الساحلي

  

بجزیرة جربةھشاشة الشریط الساحلي  خریطة .5رسم       
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  :األولالباب 

  الدراسات

  

  الدراسات المنجزة. 1

 في إطار برنامج  ساحليتحیین دراسة حمایة الشریط الساحلي برفراف من اإلنجراف ال

حمایة الشریط الساحلي التونسي وذلك بالنمذجة الرقمیة والمسح الطبوغرافي وقیس 

 .أعماق البحر

  في إطار برنامج  ساحليالتحیین دراسة حمایة الشریط الساحلي بسلیمان من اإلنجراف

حمایة الشریط الساحلي التونسي وذلك بالنمذجة الرقمیة والمسح الطبوغرافي وقیس 

  .أعماق البحر

  

  زالدراسات في طور اإلنجا .2

  الثانیةالمرحلة (دراسة تھیئة وتثمین سبخة الدیماس.(  

 من اإلنجراف ) قرطاج - قمرت(الساحلي بخلیج تونس  تحیین دراسة حمایة الشریط

  .ساحليال

  بأغیر جربة ساحليالدراسة الترسبات وحمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف. 

  ساحليالدراسة حمایة الشریط الساحلي لجنوب میناء القنطاوي بسوسة من اإلنجراف.  

 وصیانة أربعة عوامات سقانص  المنستیر - بمنطقة سوسة  قارة ةاقتناء وتركیز عوام

 .قارة

  ومرفودینامیكیة حول الشریط الساحلي وتركیزھا دراسة إنجاز خرائط جیومرفولوجیة

 .بقاعدة بیانات جغرافیة على شبكة الألنترنات
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 دراسة إعداد ووضع نظام معلومات جغرافیة مركزي حول الشریط الساحلي.  

 الشریط الساحلي الشمالي( دراسة النظام الغذائي لجلم الماء(.  

 الشریط الساحلي ( مھددة باإلنقراضدراسة تشخیص المآلف الطبیعیة وتعداد القوقعیات ال

 .)الشمالي

  تحیین دراسة أمثلة التصرف في المحمیات البحریة والساحلیة بطریقة تشاركیة طبقا

 ).قوریا جالطة و(لإلطار القانوني الجدید 

 إستراتیجیة السیاحة البیئیة بالمحمیات البحریة والساحلیة التونسیة دراسة. 

  المناطق الرطبةدراسة إحداث ممرات خشبیة عبر 

 دراسة استصالح المباني المتواجدة بجزیرة زمبرة 
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  :الثانيالباب 

 التثمینالتھیئة و  و ستصالحاال

  

 التدخل المستعجل -   المرحلة األولى:  مشروع إستصالح خلیج المنستیر .1

 الوحلّیة المنستیر بجھر جزء كبیر من المواد تنشیط الدورة المائّیة لخلیج  * :فاھداأل

 تدریجي ، لتقلیص إنبعاث الروائح الكریھة وتحسین)3م 000 750(المتواجدة بالخلیج 

  .و قصیبة المدیوني خنیس تيمواّد الجھر على ضفاف خلیج مدین ، ووضعلوضع البیئيل

إلى مستوى إرتطام األمواج  طيخ م 870التمدید في قنال وادي خنیس على طول  *

 .حّتى یتّم تصریف المیاه الساكبة وتدعیمھا بالحواجز الحجرّیة

 مقاولة إنطلقت  :اآلجالSOTUTRASM  2014ماي  21یوم صاحبة الصفقة في األشغال 

 .شھرا 30وذلك على امتداد 

 میزانّیة (تكمیلیة إعتمادات ك ملیون دینار 4,4و  كمبلغ للصفقة األصلیة ملیون دینار 16 :الكلفة

 .2016سنة  موفىدینار إلى  ملیون 15,3 تم صرف .)الدولة

  2016تقدم اإلنجاز خالل سنة:  

 م بعد  870قنال خنیس على طول  قامت المقاولة مع إنطالق األشغال بحفر حوزة

وفي . تحویل مجراه، ثّم تّم وضع الرمال التي ستساعد على سیالن میاه المائدة المائّیة

إنتھت المقاولة من عملّیة التبلیط باإلسمنت، علما وأّنھ تّم تخصیص  2016شھر أوت 

 .مكتب مراقبة مختّص للمصادقة على ھذه األشغال

 طن، 2- 1رة حجم تّم اإلنتھاء من إنجاز أشغال حمایة القنال بالحجا 
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  ،بعد إستكمال أعمال المسح الطبوغرافي ألعماق المیاه وتحدید منطقتي الجھر والّردم

قامت المقاولة بوضع الحواجز من التربة التي ستحدد مساحة الردم وتقسیم األحواض 

تّم جلب آلة لجھر  2015وفي شھر أوت من سنة . التي سیقع ملؤھا بمواد الجھر

وقد إنھت . وردم األحواض )خنیس(تواجدة في جزیرة العّراضیة الملمواد الوحلیة ا

 .2016ھذه العملّیة مع موفّى شھر جانفي 

لوزارة المالّیة قصد فتح إعتمادات  2016جوان  10وإثر مراسلة الوكالة بتاریخ 

جزیرة ملیون دینار إلنجاز األشغال اإلضافّیة من جھر ل 4,68تكمیلّیة في حدود 

الردم بخنیس إضافة إلى ردم  واستكمالقصیبة المدیوني  بلة لمدینةالمقاالعّراضّیة 

، تّمت قصیبة المدیوني وإنجاز قنال تصریف میاه األمطار بخنیسضفاف مدینة 

 .د.م 4,4الموافقة على فتح إعتمادات تكمیلیة بقیمة 

  برنامج مراقبة للوضعّیة البیئّیة لحوزة المشروع بأخذ  تطبیقتّم  األشغالبالتوازي مع

  .األشغال انطالقعّینات من مواد الجھر قبل 

 .بإعتبار األشغال اإلضافیة %90نسبة  2016مع موفى سنة  نسبة تقدم اإلنجازوتبلغ 

 إتفاقیة مع اإلدارة العاّمة للمصالح الجویة والبحریة بوزارة تم إبرام  :إجراءات اإلنجاز

 .التھیئة الترابیة للمتابعة المیدانیة لألشغالاإلسكان والتجھیز و
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 الساحليقرقنة من االنجراف  مشروع حمایة سواحل جزر .2

تندرج أشغال حمایة الشریط الساحلي بجزر قرقنة من اإلنجراف البحري ضمن المرحلة  

وھي أشغال  "الشریط الساحليحمایة "األلماني حول برنامج التعاون التونسي األولى من 

المؤسسة األلمانیة للقروض من أجل إعادة طرف من بھبة  %100ُممّولة بنسبة 

  .)أقساط 3(ملیون دینار  16بكلفة جملیة تناھز  KfW)(اإلعمار

مناطق ُمھَددة ) 6( ةیھدف ھذا المشروع إلى إنجاز األشغال الخاصة بحمایة ست :فاھداأل

  .م من السواحللك 10.5جزر قرقنة وذلك على طول حوالي من باالنجراف البحري 

غیر (متر خطي  750حمایة منطقة القراطن المنخفضة على طول یناھز إضافة كما تمت 

  . تلبیة للمطالب الملحة للمتساكنین) في المشروع أصلیا رجةمد

  

-INROS LAKNER-AHTالمساندة الفنیة مكتب  وفي ھذا الصدد كلفت الوكالة

MARITEC وقد أفضت . بإعداد دراسة تفصیلیة للحلول الفنیة المناسبة وتقدیر تكلفة االنجاز

صفقة لإلى إعداد ملف طلب عروض لإلنجازأشغال الحمایة بالقراطن في إطار صفقة تكمیلیة ل

  .أصلیة

 :مكونات المشروع

  إقامة حواجز صخریة)cavaliers en enrochements ( مع تخصیص ممّرات)rampes 

d’accès ( و مدارجلتمكین أصحاب القوارب من رفع قواربھم escaliers) ( لتمكین

  .المصطافین من المرور إلى البحر

  لتجمیع میاه  و مساحة منخفضةإقامة حمایة عازلة ضد تسرب المیاه البحریة بالعطایا

 .األمطار

 تھیئة مسالك للدّراجات وللمترجلین تحتوي مقاعد وسالّت مھمالت. 

 ئمة للوسط الساحلي غرس نباتات مالpalmiers)(. 
  



                                         

 2016التقریر السنوي 
       

 
  

————————————————————————————————————————  

————————————————————————————————————————  
 

10 

) 1القسط عدد ( سیدي فرج وأوالد یانق وأوالد قاسم وأوالد بوعلي :المناطق التالیةاألشغال تھم و

  ).بالنسبة للقسط التكمیلي(والقراطن ) 3القسط عدد ( العطایاو) 2القسط عدد ( بونومةو

شھرا  15و) 2القسط عدد ( شھرا 19 و) 1القسط عدد ( شھرا 20 :المالحق باعتبار جالاآل

  .)القسط التكمیلي بالقراطن(شھر  5,5 و) 3القسط عدد (

 : نسبة تقدم اإلنجاز

وذلك  2015فیفري  9في األشغال بتاریخ  SOMATRA GET-SSETمجمع مقاوالت  انطلق

  .%95الـ  2016، وقد بلغت نسبة تقدم اإلنجاز إلى موفى سنة 2 و 1بالنسبة للقسطین عدد 

فقد إنتھت األشغال  SOMATRASM-BEDISلمجمع مقاوالت  3أّما بالنسبة للقسط عدد 

  .تاریخ القبول الوقتي 2016فیفري  4بتاریخ 

للقسط التكمیلي لمنطقة القراطن، فقد تّم إمضاء الصفقة مع مجمع مقاوالت  بالنسبةو 

SOMATRASM-BEDIS  وذلك في إطار صفقة بالتفاوض المباشر بما أّن ھذا المجمع قد

ماي  22األشغال في  انطلقتوقد . كم عن القراطن 7أنھى أشغال منطقة العطایا التي تبعد 

 . 2016دیسمبر  2وقد تم القیام بعملیة القبول الوقتي یوم  2016

  .)2 و 1القسطین عدد (  ملیون دینار 7,928 :تقدم استھالك اإلعتمادات

  ).3القسط عدد (ملیون دینار  2,619

  ).القسط التكمیلي بالقراطن(ملیون دینار  0,384
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 الساحليمن اإلنجراف  لسوسة الشمالیةمشروع حمایة الشریط الساحلي . 3

 ثانیةضمن المرحلة ال الساحليیعّد مشروع حمایة الشریط الساحلي لسوسة الشمالیة من اإلنجراف 

وھي أشغال ُممّولة بنسبة  "حمایة الشریط الساحلي"التعاون التونسي األلماني حول برنامج من 

من  %25و KfW)(المؤسسة األلمانیة للقروض من أجل إعادة اإلعمارطرف من بھبة  75%

  .دولةمیزانیة ال

 الشمالّیة لوالیة سوسة من الشواطئیھدف ھذا المشروع إلى إنجاز األشغال الخاصة بحمایة 

  .)سوسة المدینة ھرقلة و شط مریم و حّمام سوسة و اطقمن( الساحلياف باالنجر

  :مكونات المشروع

 ھرقلة: 1لقسط عدد ا  

  م 430على طول ) ھرقلة(استصالح الحاجز الصخري بالمدفون 

  م 485إقامة حاجز صخري على مستوى جرف منتزه ھرقلة بطول 

  صفوف من مصّدات الریاح لتثبیت الكثبان الرملیة ) 4(أربعة انجاز

(Ganivelles)  130بطول ) 2(المدفون إلى جانب صفین  بشاطئ م 400بطول 

 على مستوى الشاطئ الجنوبي لھرقلة م

 لحمایة جزء من شاطئ المدفون م 150ز كاسرة أمواج تحت مائّیة بطول إنجا. 

 شط مریم: 2لقسط عدد ا 

 واحدة لحمایة الشریط ال م 200كاسرات أمواج تحت مائّیة بطول ) 3(ثالثة ز إنجا

 .الساحلي لشط مریم

 شاطئ حضرموت( المدینة سوسة –حمام سوسة : 3لقسط عدد ا( 

 واحدة لحمایة جزء ال م 250كاسرات أمواج تحت مائّیة بطول ) 4(أربعة ز إنجا

 من الشریط الساحلي لحمام سوسة
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 على مستوى  م 20وسنبل صخري بطول  م 100بطول حاجز صخري  زإنجا

 .شاطئ حضرموت بسوسة

  .شھر لكافة األقساط 24و تبلغ مّدة اإلنجاز 

  :2016اإلنجاز خالل سنة  نسبة تقدم

وقد أفرز تقریر تقییم العروض إلى إسناد الصفقة  2016تّم نشر طلب العروض في شھر فیفري 

  .م.ق.ملیون دینار بإعتبار أ 12,190بمبلغ  ETEPلمقاولة 

بإنجاز األعمال الطبوغرافیة واألمثلة  2016أكتوبر  1وقد إنطلقت المقاولة في األشغال یوم 

  . كما تّمت المصادقة على مقاطع التزود بالحجارة بعد القیام بالتجارب الالزمة. التنفیذیة

) ھرقلة( 1نطالق في األشغال بالقسطین عدد اإل ة،تتضمن رزنامة اإلنجاز المقترحة من المقاول

بالقسط  2017ثم بدایة من شھر سبتمبر  ،األولى اخالل اإلثنى عشر شھر) شط مریم( 2وعدد 

  .مع التوقف خالل فترة الصیف) و سوسة المدینة حمام سوسة( 3عدد 

إعتبار دون (ملیون دینار  0,758صرف  2016تّم إلى موفى سنة  :تقدم استھالك اإلعتمادات

  ).التسبقة

  

 الساحليمن اإلنجراف  لرفرافمشروع حمایة الشریط الساحلي . 4

ضمن المرحلة األولى من  الساحلي االنجرافمن  لرفرافتندرج أشغال حمایة الشریط الساحلي 

 طرفمن  %25و KfWالجانب األلماني  من طرف  75%البرنامج وھي أشغال ُممّولة بنسبة

  .الشریط الساحلي الدولة التونسیة عن طریق وكالة حمایة وتھیئة

  

بتحیین حلول الحمایة من اإلنجراف البحري للدراسة  2015علما وأّن الوكالة قد قامت خالل سنة 

عن طریق مكتب المساندة الفنّیة وما تطلبتھ من  2004-2003 واتسن خاللالتي أنجزتھا الوكالة 

  .تدعیم باستعمال النمذجة الرقمّیة
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 الساحلياالنجراف  رفراف من شاطئیھدف ھذا المشروع إلى إنجاز األشغال الخاصة بحمایة 

  . كم 2,1وذلك على طول حوالي 

  :مكونات المشروع

 وبعرض متر 2100 طول على الرمال من 3م ألف 500 حواليب رفراف شاطئ تغذیة 

 .م 55 و م 30 بین یتراوح

 عالمات ووضعیمتد جزء منھ تحت میاه البحر  م 378 طولانجاز سنبل من الحجارة ب 

 .بحریة لتحدید حدوده

 

  :2016تقدم اإلنجاز خالل سنة  نسبة

وقد أفرز تقریر تقییم العروض إلى إسناد الصفقة  2016تّم نشر طلب العروض في شھر فیفري 

  .م.ق.ملیون دینار بإعتبار أ 15,878بمبلغ  SSET-EMBEلمجمع مقاوالت 

، وقد بلغت نسبة تقدم اإلنجاز إلى 2016نوفمبر  1مجمع المقاوالت في األشغال یوم وقد إنطلق 

  .%5الـ  2016موفى سنة 

  ).تسبقة(ملیون دینار  0,9صرف  2016تّم إلى موفى سنة  :تقدم استھالك اإلعتمادات
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عبر استصالح الكثبان الرملیة  الساحليأشغال حمایة الشریط الساحلي من االنجراف . 5

  الحمامات و سبخة الدیماس و جرجیس و المھدیة و بـشواطئ طبرقة

الممول  الساحليباإلضافة إلى ذلك وفي إطار نفس برنامج حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف 

أشغال استصالح الكثبان  كذلكتشمل المرحلة األولى بھبة في إطار التعاون التونسي األلماني 

  .الحمامات و سبخة الدیماس و جرجیس و المھدیة و شواطئ طبرقةكل من الرملیة ب
  

السالفة  بنشر طلب العروض إلنجاز األشغال 2016الوكالة في شھر نوفمبر من سنة وقد قامت 

 2017و قد تم في شھر مارس  2017جانفي  9وقد ُحّدد آخر أجل لقبول العروض لیوم  الذكر

إرسال ملف تقییم العروض إلى اللجنة الوزاریة للصفقات بوزارة الشؤون المحلیة و البیئة للبت 

  .فیھ

  .ملیون دینار، وقد حددت مّدة اإلنجاز بعشرة أشھر 1,5األشغال تبلغ تكلفة 

  

  :مكونات المشروع

  تركیز مصدات ریاح متكونة أساسا من أعمدة و أوتاد من الخشب المقاوم للملوحة

كثبان جدیدة إلى جانب منع تنقل  تكوینوالرطوبة بین الكثبان الرملیة الستصالحھا أو 

 (peignes hydrauliques) ةط ھیدرولیكیامشأباإلضافة إلى  .الرمال خارج الشاطئ

 .لتثبیت الكثبان عند مجاري المیاه

  تدھور توازنل تجنبافوقھا  عبورالمن إحداث ممرات بین المصدات لمنع المصطافین 

 .الكثبان الرملیة

 الرملیة غرس نباتات مالئمة لتثبیت الكثبان. 

 المدنیة ایةوالحم األمن بسیارات خاصة ممرات إنجاز. 
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 بأغیر جربة ساحليمن اإلنجراف ال الساحليدراسة الترسبات و حمایة الشریط . 6

األساسي من ھذه الدراسة في تقییم الوضع الحالي للشریط الساحلي بأغیر جربة یتمثل الھدف 

  .واقتراح الحلول الناجعة والمناسبة لحمایتھ من اإلنجراف البحري

  :القیام بـولھذا الغرض یتعّین 

 ة إلى برج القسطیل وذلك على إعداد دراسة تقییمیة للمنطقة الممتدة من مقام للّة الحضری

 . كم 10مسافة جملیة تبلغ 

 ضبط فرضّیات اإلستصالح وتشخیص وسائل الحمایة. 

 إعداد ملف طلب العروض لألشغال الضروریة. 

واإلتفاق على سیناریو حلول اإلنتھاء من المرحلة األولى للدراسة  2016وقد تّم في سنة 

  .ویقوم مكتب الدراسات حالیا بالتعمق فنیا في ھاتھ الفرضیة. الحمایة
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  برنامج التنظیف اآللي للشواطئ ورفع االعشاب البحریة .7

 2014(سنوات  03تم إبرام صفقة إطاریة على امتداد  أشغال التنظیف اآللي للشواطئفي إطار 

حمایة وكالة  عن طریق %50 تمویل(ملیون دینار سنویا  1.2بكلفة وذلك ) 2016و 2015و

شملت األشغال  ).عن طریق صندوق حمایة المناطق السیاحیة %50 و وتھیئة الشریط الساحلي

خالل الموسم  تدخل 19إلى  8من (شاطئ بصفة دوریة  116غربلة وتمشیط الرمال لـ 

من  %96وقد بلغت نسبة اإلنجاز . كلم130 كل الوالیات الساحلیة على طول حوالي ب) السیاحي

  .األشغال المبرمجة
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ومع النیابة  .د.أ50كما تم إبرام اتفاقیات مع المجلس الجھوي لوالیة بن عروس بقیمة 

  .و ذلك لمساھمة الوكالة في عملیات رفع االعشاب البحریة

  

عالمة جودة إیكولوجیة دولیة تمنح للشواطئ والموانئ الترفیھیة التي 

متمیزة معتمدة في نوعیة محطات االستحمام الشاطئیة 

تجھیزات لذوي االحتیاجات الخاصة 

ھذا البرنامج فدرالیة  تشرف على

لحمایة الطبیعة والبیئة  في تونس الجمعیة التونسیة

إلى تثمین " اللواء األزرق"وتھدف عالمة 

  .ومنحھا عالمة جودة عالمیة

یمنح اللواء األزرق من أجل موسم صیفي واحد بطلب من البلدیات وأصحاب النزل 

 :التالیةمعاییر  األربعةبناء على 

                                         

2016 
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كما تم إبرام اتفاقیات مع المجلس الجھوي لوالیة بن عروس بقیمة 

و ذلك لمساھمة الوكالة في عملیات رفع االعشاب البحریة .د.أ50الخصوصیة بجرجیس بقیمة 

 "اللواء األزرق: "والموانئ الترفیھیة  الشواطئ

عالمة جودة إیكولوجیة دولیة تمنح للشواطئ والموانئ الترفیھیة التي  للواء األزرق

متمیزة معتمدة في نوعیة محطات االستحمام الشاطئیة  تستجیب الى مواصفات محددة ومعاییر

تجھیزات لذوي االحتیاجات الخاصة (السالمة والخدمات التي یجب أن تتوفر فیھا تجھیزات 

تشرف على ...).ولوحة نشر المعلومات وتدبیر النفایات والتربیة البیئیة

(FEE) في تونس الجمعیة التونسیة بالدنمارك وتمثلھا

وتھدف عالمة . الشریط الساحليوكالة حمایة وتھیئة 

ومنحھا عالمة جودة عالمیة الشواطئ والموانئ الترفیھیة التونسیة

یمنح اللواء األزرق من أجل موسم صیفي واحد بطلب من البلدیات وأصحاب النزل 

بناء على  والمؤسسات المكلفة بالتصرف في المواني الترفیھیة وذلك
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كما تم إبرام اتفاقیات مع المجلس الجھوي لوالیة بن عروس بقیمة 

الخصوصیة بجرجیس بقیمة 

  

  

الشواطئتثمین  .8

للواء األزرقایمثل 

تستجیب الى مواصفات محددة ومعاییر

التي یجب أن تتوفر فیھا تجھیزات 

ولوحة نشر المعلومات وتدبیر النفایات والتربیة البیئیة

(FEE)یة التربیة البیئ

وكالة حمایة وتھیئة بالتنسیق مع 

الشواطئ والموانئ الترفیھیة التونسیة

  

یمنح اللواء األزرق من أجل موسم صیفي واحد بطلب من البلدیات وأصحاب النزل 

والمؤسسات المكلفة بالتصرف في المواني الترفیھیة وذلك
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 ).عملیات تحسیسیة على األقل 5(اإلعالم والتحسیس البیئي  -

تجھیزات لذوي اإلحتیاجات الخاصة، لوحة نشر (تجھیزات السالمة والخدمات  -

 ...).المعلومات

 ).التنظیف والتصرف البیئي في الشاطئ(التصرف البیئي  -

 ). یوم ونشرھا 15أخذ عینات كل (نوعیة میاه السباحة  -

  

  

  :إسناد 2016وقد تم خالل سنة 

 33 موانئ ترفیھیة 02و شاطئ متاخم لنزل  18و شاطئ عمومي  13(  لواء أزرق(.  

 17  میناء  01 و شاطئا متاخما لنزل 11و شواطئ عمومیة  05(شهادة في اللواء األزرق

  .)ترفیھي

  2016- 2008تطور إسناد اللواء األزرق بالشواطئ التونسیة خالل الفترة 
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  الفسح الشاطئیة -  الواجھات البحریة و تجمییل تحسین .9

منذ المخطط التاسع على معاضدة مجھود البلدیات حمایة وتھیئة الشریط الساحلي دأبت وكالة 

والمجالس الجھویة لتحسبین واجھاتھا الساحلیة للنھوض بجودة الحیاة وتحسین ظروف العیش إلى 

تندرج مشاریع و .في تطویر السیاحة الداخلیة والخارجیة جانب توفیر فضاء ترفیھي عائلي یساھم

وكالة إلى تجسیمھ بالتنسیق الالفسح الشاطئیة ضمن البرنامج الوطني للفسح الشاطئیة الذي تسعى 

مع البلدیات وذلك في شكل مساھمة مالیة ومساعدة فنیة في مجال إعداد دراسات أمثلة التھیئة 

یھدف ھذا البرنامج و. 1998عة تنفیذ األشغال وذلك منذ سنة ومساھمة في تمویل المشاریع ومتاب

  :إلى

  .تھیئة وتثمین المناطق الساحلیة المتاخمة إلى الشواطئ -

  .حمایة الملك العمومي البحري من التجاوزات المتأتیة من الضغط العمراني -

  .تجمیل الواجھات البحریة للمدن الساحلیة -

 .خلق فضاءات إضافیة للتنزه والترفیھ -

 .سین إطار عیش المواطن بصفة عامةتح -

  

تمویل جزء من إنجاز أشغال الفسح الشاطئیة بعدد من الوالیات  تم 2016/2017خالل سنة و

  .منزل تمیم غنوش  و وذرف وفسح شاطئیة ساحلیة وھي  3الساحلیة حیث شملت 

  

  غنوشالفسحة الشاطئیة ب* 

 . شاطئ غنوش والعین الباردة: مكان الفسحة

 .ألف دینار 150وتتمثل مساھمة الوكالة بـ  ألف دینار 450حوالي : المشروعكلفة 

تتمثل مكونات المشروع في المساھمة في تھیئة الفسحة الشاطئیة بغنوش : مكونات المشروع

  :والمتمثلة في
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 ،تھیئة ممرات للمترجلین 

 غراسة نباتات الزینة، تھیئة الفضاء وذلك بتركیز أحواض و 

 ھة حائط الفسحة،تحسین وترمیم واج 

 ،تركیز شبكة التنویر العمومي للفسحة 

  مقاعد عمومیة، حاویات فضالت(تركیز تجھیزات حضرّیة(....، 

 لعین الباردة التي تقع بشاطئ غنوشكما یتضمن المشروع تھیئة ا.  

  

  بوذرفالفسحة الشاطئیة * 

 وذرفشاطئ : مكان الفسحة

 ألف دینار 50: مساھمة الوكالة

یمكن من إضفاء  بإستعمال الطاقة الشمسیة مماتركیز شبكة تنویر عمومي : مكونات المشروع

  .الشاطئجمالیة على 

  

  الفسحة الشاطئیة بمنزل تمیم* 

  فضاء الزربیة بمنزل تمیم: مكان الفسحة

  .ألف دینار 200وتقدر مساھمة الوكالة  بـ  ألف دینار 390: الكلفة الجملیة للمشروع

  :العناصر التالیة ویتضمن فضاء ترفیھي باستعمال مواد من الخفیفتھیئة : مكونات المشروع

 فضاءات لأللعاب والترفیھ.  

  نباتات زینة ومعشبات( مناطق خضراء...(  

 تركیز شبكة تنویر عمومي .  

  )....مشربة ووحدات صحیة ومقاعد عمومیة وحاویات ( تركیز منشآت 
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 :الثالثالباب 

  التأقلم مع التغیرات المناخیة

  

التصدي "مشروع  في تنفیذ 2015موفى سنة انطلقت وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي 

 "الھشة التونسیة تغیر المناخ في المناطق الساحلیةالناتجة عن مخاطر وال لمظاھر قابلیة التضرر

تعزیز الصندوق الخاص بتغیر المناخ، في /  صندوق البیئة العالمیةالممّول من طرف 

یفرضھا تغیر التي والتقنیات وخیارات التمویل للتصدي للمخاطر  الجدیدةاستراتیجیات التكیف 

المناخ على السكان والقطاعات االجتماعیة واالقتصادیة الرئیسیة في المناطق الساحلیة األكثر 

ن و بالخصوص منطقتي غار الملح وقلعة االندلس من والیة بنزرت و جربة م في تونس ھشاشة

  .والیة مدنین
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مكونات المشروع وذالك مع التنسیق مع من برنامج األمم المتحدة  على إنجاز الوكالة تشرفو 

صندوق البیئة ملیون دوالرھبة من   5,6حوالي للمشروع الجملیة التكلفة تبلغ بتونس و للتنمیة

متحدة للتنمیة الصندوق الخاص بتغیر المناخ و بتصرف من برنامج األمم ال/ GEF العالمیة

PNUD بتونس. 

   .2019دیسمبر الى 2015 سنوات ممتدة من دیسمبر 5تبلغ مدة انجاز المشروع 

  

  :في ھذا اإلطار 2016سنة  و قد تم

الحشاني بجربة و التي انجزت من طرف سیدي التبوغرافي لمنطقة مسح ال االنتھاء من اشغال -

  .مكتب دراسات

تقنیة  بواسطة المسح الطوبوغرافي واألعماق"الضوابط المرجعیة لدراسة  ارسال -

  إزاء سیدي علي المكي وقلعة األندلس - غارالملحھشاشة سواحل لدراسة     « LIDAR »للیدار

لمركز الوطني لرسم الخرائط ل"  االرتفاع المتسارع لمستوى البحر الناتج عن التغیرات المناخیة

  و االستشعار عن بعد البداء الرأي

: للمشروعرسم الخرائط المؤسسي في موقعین "مكتب دراسات النجاز دراسة  التعاقد مع -

  "قلعة االندلس - غار الملح جزیرة جربة و

الناتجة عن التغیرات  تقییم المخاطر الساحلیة "مكتب دراسات النجاز دراسة التعاقد مع  -

حر لمنطقتي جربة المناخیة و انجاز خّطة التصدي للطوارئ من الفیضانات واالنغمار بمیاه الب

  ".قلعة االندلس -وغار الملح

احلیة السالموارد المائیة رطة ھشاشة اخدراسة " اعادة نشرملف طلب العروض الخاص ب -

-2050-2030 في أفق المتسارع لمستوى البحر الناتج عن التغیرات المناخیة إزاء االرتفاع

 .بعد اعالنھ غیر مثمر في النشرة االولى" قلعة األندلس وجربة - بغار الملح  2100



                                         

 2016التقریر السنوي 
       

 
  

————————————————————————————————————————  

————————————————————————————————————————  
 

23 

اعداد جناح   ذلكالمشاركة في مؤتمراالمم المتحدة لتغیر المناخ  بمراكش بالمغرب بما في  -

اإلدارة برنامج االمم المتحدة االنمائي بتونس و انعقاد ورشة  عمل حول بخاص بالوكالة و 

  المتكاملة للنظم اإلیكولوجیة الساحلیة

  

  

  

  خاص بالشریط الساحلي البوم صور  انجاز -

  للتعریف بالمشروعجذاذات انجاز -

  * لتوزیعل  رقمیة الوثائق بأكملھا على مفاتیحتجمیع  -

  )دقیقة 10حوالي  ( تغیر المناخ حول الشریط الساحلي وإنتاج فیلم وثائقي  -

  ینة للتعریف بخطورة تغیر المناخ على الشریط الساحليانجاز ملصق ز -

  والجزر و  اقتناء قطع غیار شبكة القیس المستمربالوسط البحري المتكونة من أجھزة مقیاس المد -

  البحریةالعوامات 

 القانوني اإلطار وتعزیز دعم"اإلنطالق في إعداد الضوابط المرجعیة الفنیة الخاصة بدراسة  -

  "في ادارة الملك العمومي البحري تغیرالمناخ الدراج والتنظیمي والمؤساستي
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  :الرابعالباب 

  و البحریة البیئیة الساحلیة لمنظوماتالتصرف في ا

  

 وضعت البیولوجي التنوع من الوطني الرصید على للحفاظ الطبیعیة بالمناطق النھوض إطار في

 برنامجابیئة وال الشؤون المحلیة وزارة إشراف تحت الساحلي شریطال وتھیئة حمایة وكالة

طبرقة وزمبرة وقوریا و جالطة أرخبیل منھا ،مناطق عدة تشمل وساحلیة بحریة محمیات إلحداث

   .ومنطقة كاب نیقرو أرخبیل قرقنة و

  :على ویشتمل ھذا البرنامج

 والساحلیة والعمل على تطبیقھ اري للمحمیات البحریةتطویر القانون اإلط.  

  والساحلیة حداث و تطویر المحمیات البحریةإلوضع منھجیة عمل.  

 إعداد طلبات التمویل إلنجاز البرنامج.  

 المتعلقة  لتشخیص المناطق المعنیة ودراسات أمثلة التصرف إعداد الدراسات الفنیة

  .والتصرف الخاصة بكل محمیة والتھیئة بتحدید فضاءات التدخل

  مثلة التصرفأإنجاز األشغال المتعلقة بتنفیذ. 

  

المجلس الوطني للمحمیات البحریة والساحلیة  حداثإالشروع في 2016 تم خالل سنة 

  .الذي یترأسھ الوزیر المكلف بالبیئة

 

عدة اتفاقیات وشراكات مع مؤسسات البحث العلمي  إبرام 2016وقد شھدت سنة 

مشروع التصرف المبني على النظام اإلیكولوجي لمصاید وجمعیات مختصة في إطار 
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إحداث شبكة للمحمیات البحریة مع األخرى للبیئة البحریة  واالستخداماتاألسماك 

  :نذكر منھا البالدوالساحلیة بشمال 

الفالحیة بتونس حول متابعة علمیة للتنوع  إمضاء اتفاقیة مع المعھد الوطني للعلوم -

  البیولوجي

  لقنادیل البحر والحوتیاتإمضاء اتفاقیة مع كلیة العلوم ببنزرت حول متابعة علمیة  -

  

 :على  ةعالوھذا 

 بطریقة تشاركیة طبقا لإلطار اتمحمیالالتصرف في  ةمثلات أتحیین دراس مواصلة -

  .القانوني الجدید

 .محمیة قوریامحلي تشاركي في  تصرفالعمل على وضع نظام متابعة  -

الدراسة المتعلقة بإعداد إستراتیجیة السیاحة البیئیة بالمحمیات البحریة والساحلیة  إتمام -

 .التونسیة

 .بمحمیة جالطة بالشراكة مع الوالیة ومنطقة الحرس الوطني ببنزرتالزیارات  تنظیم -
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 المتابعة اإلیكولوجیة. 1

  جالطة و زمبرة والمناطق متابعة أصناف نادرة مھددة باالنقراض من الطیور في أرخبیلي

 .الرطبة بالوطن القبلي

  متابعة التفاعل بین أنشطة الصید البحري و طیور جلم الماء بالتعاون مع المعھد الوطني

 للعلوم الفالحیة بتونس

  تشخیص ومتابعة ایكولوجیة للطیور الغیر مائیة بجزیرتي جالطة وزمبرة بالشراكة مع

 جمعیة أحباء الطیور

  2016متابعة الصید الترفیھي بالشمال التونسي خالل صائفة  

 متابعة نشاطات الصید البحري بالمنطقة المتاخمة لجزر زمبرة وزمبرتة 

 متابعة الزیارات و إستغالالت المناطق المحمیة البحریة والساحلیة 

  و طبرقةمتابعة الثروة السمكیة بكاب ناقرو وكاب سرات. 

 ةمتابعة القوقعیات النادر )Patella furreginea  (وھي القوقعیة جالطة زمبرة و يبأرخبیل

عرضة لإلنقراض بالبحر األبیض المتوسط و بنسبة كبیرة من سواحل  البحریة األكثر

 .البالد التونسیة

 متابعة تعشیش السلحفاة البحریة بأرخبیل قوریا. 

 

 األنشطة. 2

  القوارب للمحمیة البحریة تركیز معدات إرساء ب یعنىطلب عروض إعالن ملف إعادة

  .والساحلیة بطبرقة

  یخص المحمیات البحریة والساحلیة بطبرقة استعالماتمركز إعداد ملف طلب عروض. 
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  إعادة أشغال الھندسة البیئیة التي تعنى برفع النفایات الصلبة بالمحمیات و بالشروع في

توجیھ  بالوطن القبلي بھدفوالحواجز الخشبیة تأھیل المسالك اإلیكولوجیة بزمبرة وجالطة 

 .الزوار

  

 

 الثقافي البیئي  تنظیم العدید من األنشطة التربویة والثقافیة البیئیة والجمعیاتیة بالمركز

 . بقربة

 دراسة إحداث ممرات خشبیة عبر المناطق الرطبة 

 دراسة استصالح المباني المتواجدة بجزیرة زمبرة 
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  :الخامسالباب 

  الساحلیة و البحریة المنظومات البیئیةرصد و متابعة 

  

والمعلومات  البیاناتلجمع وتخزین و معالجة و نشر دینامیكي الجھاز الیمثل المرصد 

   بصفة منتظمة الرصد الجويالجغرافیة و الھیدرودینامكیة و الفیزیوكیمیائیة للوسط البحري و

في   اإلیكولوجیة الساحلیة اتمونظللم مستمرةالصارمة والمراقبة بھدف ال و ذلكو متواصلة 

مجال حمایة و تھیئة الشریط الساحلي وبالخصوص المتابعة  يالقرار فالمساعدة على اخذ  إطار

  .تغیر المناخ في المناطق الساحلیةالناتجة عن مخاطر والتصدي لل

 

 :اإلنطالق في 2016سنة  وقد تم خالل

  قاعدة بیانات جغرافیة على دراسة حول جیومرفولوجیا الشریط الساحلي و تركیز

  شبكة الألنترانات

  على القیمة المضافة األداء باحتسابالف دینار  274.000 تبلغ التكلفة الجملیة للمشروع

  .للدراسة األولىتمت المصادقة على المرحلة  2016و في سنة 
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 دراسة إعداد و وضع نظام معلومات جغرافیة مركزي حول الشریط الساحلي  

 . على القیمة المضافة األداء باحتسابالف دینار   267.000تبلغ التكلفة الجملیة للمشروع 

  .للدراسة األولىتمت المصادقة على المرحلة  2016و في سنة 

  

  

  

 نظام متابعة مصادر التلوث بالنفایات السائلة بالشریط الساحلي ووضع قاعدة  تحیین

  بیانات جغرافیة

الداخلیة للوكالة  اإلداریةوعرضھم على اللجنة الفنیة و  للدراسةالضوابط المرجعیة  تحبینتم 

  .للمصادقة
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 الساحلیة لسنوات  صور جویة ذات ثالث أبعاد لرصد تطّور األنظمة البیئیة اقتناء

   . 2010و 1996 و 1974و   1948

  .اآلداء على القیمة المضافة باحتسابدینار  2.700.000التكلفة الجملیة للمشروع  تقدر

د تم االنطالق في  التفاوض مع المركز الوطني لالستشعار عن بعد و رسم الخرائط وق

الخدمات و الخصائص الفنیة للمنتوج  إسداءبصفتھ المزود الوطني الوحید على كیفیة 

  .المطلوب

  

تغیر المناخ في الناتجة عن مخاطر وال التصدي لمظاھر قابلیة التضرر" مشروعإنجاز كما تم في إطار 

  :"الھشة التونسیة المناطق الساحلیة

بمیناء حلق الوادي  ومیناء غار (Marégraphes)  والجزر اقتناء و تركیز أجھزة مقیاس المد -

لقیس  بأنظمة ھذه المعدات متطورة و مجھزة و لالشارة فان الملح و میناء حومة السوق بجربة

األقمار عن طریق  نقلھا للمرصدیقع  و االرصاد الجویة معطیات حول تغیر مستوى البحر

  .بصفة آنیةالصناعیة في 
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لتوفیرمعطیات ھیدروغرافیة  Bouée laboratoire fixeبحریة  عوامةاقتناء -   

 األرصاد معطیات لقیس بأنظمة و لالشارة فان ھذه العالمة متطورة و مجھزةوأوسیانوغرافیة 

األقمار الصناعیة في المرصد عن طریق  إلى البیانات نقل وكذلك المحیطات، وعلوم الجویة

الحرارة، ( كما تقیس ھذه المعدات العدید من المعطیات الخاصة باألرصاد الجویة .الوقت الحقیقي

و الخاصة بنوعیة المیاه من السطح ) الضغط الجوي، سرعة و اتجاه الریح و الرطوبة النسبیة

، درجة  pH،نسبة األوكسیجین، الحموظة  conductivitéارة، الموصلیة الحر(حتى األعماق 

 ، نسبة  densité relative، نسبة النیترات، الملوحة، الكثافة النسبیة  turbiditéالتعكر 

.chlorophylle a (. و الخاصة بأعماق البحار ) سرعة و اتجاه التیاراتcourant  و األمواج 

houles.(  
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وتختص ھذه البرمجیة في النمذجة الرقمیة للمعطیات   1MIKE2برمجیة اقتناء  تم -

  الھدروجیولوجیة و تسرب المیاه المالحة بالطبقات الجوفیة و الفیضانات واالنغمار بمیاه البحر

  ....جراف البحرينو اال

  

  

على أخذ الدراسة التقییمیة لنظام المعلومات والمساعدة "مكتب دراسات النجازالتعاقد مع تم  -

  ".القرار و اقتراح خطة عمل لتدعیمھ 

  

ھبة في نطاق ( PPE دعم السیاسات و األنشطة المتعلقة بالمحافظة على البیئةفي إطار برنامج و 

المیزانیة المخصصة لمكونات تبلغ ، حیث )2017-2010التعاون الفني التونسي اإلیطالي 

نشرطلب العروض  2016سنة ، تم یورو ألف 900المشروع التي تشرف على إنجازھا الوكالة  

ر بمنطقة سوسة قتناء وتركیز عوامة مختبر قارة مزودة بأجھزة للقیس المستمإ"الخاص بمشروع 

 ".وصیانة أربعة عوامات بحریة قارة المنستیر -صقانص  -

  

ابرام اتفاقیة بین وزارة الدفاع الوطني، ویمثلھا مركز الھیدروغرافیا  2016كما وقع سنة 

واألوسیانوغرافیا للبحریة الوطنیة و وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي والتي تھدف إلى ضبط 

تبادل المعلومات والمعطیات الھیدروغرافیة واألوسیانوغرافیة والمناخیة،  األسس الكفیلة بتسھیل

 .وإرساء آلیات من أجل تدعیم التبادل العلمي والتكنولوجي بین الطرفین



    

————————————————————————————————————————  

————————————————————————————————————————  
 

33 

  التصرف في الملك العمومي البحري

یشمل التصرف في الملك العمومي البحري عملیات المراقبة المیدانیة ومتابعة إسناد رخص 

اإلشغال الوقتي وسحبھا والمتابعة الفنیة للزم وتسویة الوضعیات العقاریة القابلة لذلك وفق 

رخصة جدیدة لفترة سنة قابلة للتجدید ضمنیا لمدة 

رخصة قدیمة تم تحیینھا ھذا إلى جانب 

  .2016سنة  1172وعلى ھذا األساس یصبح العدد الجملي للرخص ساریة المفعول 

 

بنزرت أریانة تونس بن 
عروس

16

2 2 0

2016

                                         

2016 
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  :السادسالباب 

التصرف في الملك العمومي البحري

یشمل التصرف في الملك العمومي البحري عملیات المراقبة المیدانیة ومتابعة إسناد رخص 

اإلشغال الوقتي وسحبھا والمتابعة الفنیة للزم وتسویة الوضعیات العقاریة القابلة لذلك وفق 

 .التشریع الجاري بھ العمل

رخصة جدیدة لفترة سنة قابلة للتجدید ضمنیا لمدة  260عدد  2016الوكالة خالل سنة 

رخصة قدیمة تم تحیینھا ھذا إلى جانب  188 و رخصة جدیدة 72خمس سنوات من ضمنھا 

.  

وعلى ھذا األساس یصبح العدد الجملي للرخص ساریة المفعول 

نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

63
70

18

8

44

15

2016عدد الرخص المسندة سنة 
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یشمل التصرف في الملك العمومي البحري عملیات المراقبة المیدانیة ومتابعة إسناد رخص 

اإلشغال الوقتي وسحبھا والمتابعة الفنیة للزم وتسویة الوضعیات العقاریة القابلة لذلك وفق 

التشریع الجاري بھ العمل

  

  اإلشغال الوقتي. 1

الوكالة خالل سنة منحت 

خمس سنوات من ضمنھا 

.رخص 08 سحب 

وعلى ھذا األساس یصبح العدد الجملي للرخص ساریة المفعول 

  

 

مدنین

22
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 :لزمة) 12(عشرة  اثنتا

 

 

 مخالفة بالملك العمومي البحري 

  

155

تطور عدد المخالفات المرتكبة على 
الملك العمومي البحري منذ سنة 

                                         

2016 
    

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

اثنتا 2016لزم في طور االستغالل إلى موفى دیسمبر 

 لزمة المیناء القدیم بنزرت 
 لزمة بحیرة اشكل
 لزمة بحیرة تونس
 )المنستیر( لزمة بلدیة طبلبة

 )سوسة( حلق المنجلسبخة 
 )صفاقس المدینة( لزمة شط القراقنة
 )المارینا الجدیدة ببنزرت( 3000

 )سباخ الملح( لزمة كوتیزال
 مارینا الحمامات بلزمة مأوى 

 لزمة مارینا الحمامات
 لزمة مارینا القنطاوي
 لزمة مارینا المنستیر

  مراقبة الملك العمومي البحري

مخالفة بالملك العمومي البحري  419معاینة عدد  2016

155 118 265 320
541 682

385 419

تطور عدد المخالفات المرتكبة على 
الملك العمومي البحري منذ سنة 

2009

                                       

2016التقریر السنوي 
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  اللزم. 2

لزم في طور االستغالل إلى موفى دیسمبر بلغ عدد ال

  لزمة المیناء القدیم بنزرت
 لزمة بحیرة اشكل
 لزمة بحیرة تونس
 لزمة بلدیة طبلبة
  سبخة لزمة
 لزمة شط القراقنة
  3000لزمة كاب
 لزمة كوتیزال
  لزمة مأوى
 لزمة مارینا الحمامات
 لزمة مارینا القنطاوي
 لزمة مارینا المنستیر

  

مراقبة الملك العمومي البحري. 3

2016تم خالل سنة 
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المذكورة محاضر بحث مخالفات أحیلت إلى وكالء 

 واإلدارات) الوالیة والمعتمدیة والبلدیة

الجھویة للتجھیز وأمالك الدولة والشؤون العقاریة وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة قصد 

  .مخالفة بصفة تلقائیة من قبل المخالفین أنفسھم وذلك بعد التنبیھ علیھم

قرار بصفة  86قرار ھدم وإزالة، نفذ منھا 

وقد شھدت نسبة تنفیذ ). بواسطة القوة العامة التي تم تسخیرھا من قبل الوالة

مع %  20ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضیة حیث بلغت 

                                         

2016 
    

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

  

المذكورة محاضر بحث مخالفات أحیلت إلى وكالء وقد حّررت في شأن المخالفات 

الوالیة والمعتمدیة والبلدیة(الجمھوریة باإلضافة إلى مراسلة السلط الجھویة 

الجھویة للتجھیز وأمالك الدولة والشؤون العقاریة وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة قصد 

  .ّد المخالفینتمثیل الوكالة في الدعاوي القضائیة المرفوعة ض

  قرارات الھدم واإلزالة وتنفیذھا

  اإلزاالت التلقائیة

مخالفة بصفة تلقائیة من قبل المخالفین أنفسھم وذلك بعد التنبیھ علیھم

  اإلزاالت بالقوة العامة

قرار ھدم وإزالة، نفذ منھا  255استصدار عدد  2016

بواسطة القوة العامة التي تم تسخیرھا من قبل الوالة

ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضیة حیث بلغت  2016قرارات اإلزالة خالل سنة 

  %.15العلم أن ھذه النسبة لم تكن تتجاوز 

;  بنزرت
32

  ;

;  المنستیر
78

;  المھدیة
19

;  صفاقس
25

4; قابس

49; مدنین

                                       

2016التقریر السنوي 
   

 
  

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

  

  

  

وقد حّررت في شأن المخالفات 

الجمھوریة باإلضافة إلى مراسلة السلط الجھویة 

الجھویة للتجھیز وأمالك الدولة والشؤون العقاریة وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة قصد 

تمثیل الوكالة في الدعاوي القضائیة المرفوعة ض

  

قرارات الھدم واإلزالة وتنفیذھا. 4

  

اإلزاالت التلقائیة. 1.4

مخالفة بصفة تلقائیة من قبل المخالفین أنفسھم وذلك بعد التنبیھ علیھم 30تمت إزالة 

اإلزاالت بالقوة العامة. 2.4

2016تم خالل سنة 

بواسطة القوة العامة التي تم تسخیرھا من قبل الوالة(جزئیة ّأو كلیة 

قرارات اإلزالة خالل سنة 

العلم أن ھذه النسبة لم تكن تتجاوز 

  

بنزرت
32

;  أریانة
4

بن 
; عروس
37

77; نابل

;  سوسة
87
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  العمومي البحري اإلستنتاجات بخصوص المخالفات المرتكبة على الملك. 5

یتضح من خالل تحلیل النتائج المبینة أعاله أن عدد المخالفات قد تفاقم خالل السنوات األخیرة 

  :وھو ما یمكن تبریره كالتالي

  الذي عاشتھ البالد االستثنائيالظرف.  

  وضعیة النیابات الخصوصیة (عدم مساھمة السلطة المحلیة والجھویة في ردع المخالفین

دعم ومشاركة أعوان التراتیب البلدیة في مراقبة ورفع المخالفات  عدامانمن جھة و 

 ).المرتكبة على الشریط الساحلي

  عدم تنفیذ قرارت الھدم واإلزالة من قبل السلط الجھویة والمحلیة وذلك نظرا لوجود

، علما أن تسخیر القوة العامة لعملیات اإلزالة ھو من ...صعوبات إجتماعیة وإقتصادیة

تمت المصادقة  2011السلط الجھویة، وفي ھذا اإلطار یذكر أنھ خالل سنة  اختصاص

عدد المخالفات  ارتفاعقرار ھدم وإزالة لم ینفذ منھا أي قرار  وھو ما أدى إلى  122على 

رغم تسجیل إرتفاع في عدد مشاریع قرارات الھدم واإلزالة  .خالل السنوات التي تلتھا

تمت المصادقة  وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي والتي التي تقترح من قبل مصالح

علیھا من قبل السلط الجھویة إال أن نسبة المصادقة على قرارات الھدم واإلزالة بقیت دون 

 .  2016خالل سنة % 30المأمول 

 

  220بلغ  يعددھا الذفي  ارتفاعكما یتضح بخصوص تحلیل مخالفات البناء وجود 

  . مخالفة بناء 198حیث سجلت  2015مقارنة بسنة  2016مخالفة سنة 

  ویعتبر ھذا . مخالفة 138المخالفات بـسجلت والیة نابل أعلى نسبة من ھذا الصنف من

بظاھرة  مع اقترانھملك العمومي البحري مؤشر خطیر یبرز تزاید الضغط المسلط على ال

ھذا وتجدر . اإلنحباس الحراري من شأنھ أن یؤثر سلبا على توازن المنظومة البیئیة الساحلیة
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الثورة  اندالعنسبة مخالفات البناء بالملك العمومي البحري منذ  ارتفاعاإلشارة إلى تواصل 

  . وذلك بوالیات نابل وبنزرت وصفاقس والمنستیر وسوسة

  سجل تواصل تفاقم ھذه الظاھرة : ائي بالشواطئالعشو االنتصاببخصوص مخالفات

 .بوالیة نابل والمھدیة وسوسة

  بخصوص المخالفات المتعلقة بتجاوز محتوى التراخیص في اإلشغال الوقتي، سجلت

المنطقة السیاحیة بسوسة والمنستیر ونابل أعلى نسبة مخالفات من ھذا الصنف حیث بلغ عدد 

 .مخالفة 83المخالفات 
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  :السابعالباب 

  الشؤون القانونیة والنزاعات

   

 الجانب التشریعي . 1

مشروع التصدي للمخاطر المترتبة عن التحوالت المناخیة  انطلقت الوكالة في تجسیم

بالمناطق الساحلیة الھشة بالبالد التونسیة، والذي ینجز بالتعاون بین تونس وبرنامج األمم 

  .المتحدة اإلنمائي

  

وقد تضمن المشروع المذكور من بین مكوناتھ درس مراجعة اإلطار القانوني والمؤسساتي 

الخاص بإدراج تدابیر لغایة التصدي لمخاطر التحوالت المناخیة من خالل إضافة فصول 

مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر وبدراسة تھم أربع نصوص قانونیة ذات العالقة بتشریعیة 

  . والتصرف في الملك العمومي البحري ومشروع مجلة البیئة المؤثرات على المحیط

 1995لسنة  73للقانون عدد كما ینتظر أن یسفر ھذا البرنامج عن  القیام بتحیین جوھري 

طرق التصرف في المتعلق بالملك العمومي البحري من حیث  1995جویلیة  24المؤرخ في 

ما یجعلھ مواكبا لمقتضیات التصرف وغیره، ب حمایتھوطرق  هإجراءات تحدیدوالملك ھذا 

  . الرشید

عقد عدة اجتماعات في إطار إعداد الضوابط المرجعیة  2016والمالحظ أنھ تم خالل سنة 

  . لتحدید التوجھات الواجب اعتمادھا عند مراجعة قانون الملك العمومي البحري

شغال الوقتي للملك كما تولت الوكالة الشروع في إعداد مشروع قرار یتعلق بضبط معالیم اإل

  . العمومي البحري قصد تحیین المعالیم الحالیة
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كما تم إعداد مشروع قرار یتعلق بتسمیة أعضاء المجلس الوطني للمساحات المحمیة البحریة 

 . والساحلیة

  

  مساھمة الوكالة في إعداد النصوص التنظیمیة. 2

في درس وإبداء الرأي حول عدة مشاریع نصوص تشریعیة  2016شاركت الوكالة خالل سنة 

  : على سبیل الذكر ذات العالقة بمجال اختصاصھا من ذلك

  قانون یتعلق بھیئة التنمیة المستدامة وحقوق األجیال القادمةمشروع.   

 مشروع مجلة المیاه.   

 مشروع مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر.  

 مشروع مجلة الجماعات المحلیة.  

 مجلة االستثمارالنصوص التطبیقیة الخاصة ب بعض. 

  مشروع أمر یتعلق بضبط تعریفة المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في

 .استخالصھا

  مشاریع النصوص التطبیقیة للقانون المتعلق بعقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع

 .الخاص

  مجال استغالل مشروع أمر یتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد التراخیص في

 .مراكز االستشفاء بمیاه البحر

 مشروع أمر حكومي یتعلق بإحداث خالیا الحوكمة وضبط مشموالتھا. 

  مشروع قانون أساسي یتعلق بمكافحة اإلثراء غیر المشروع وتضارب المصالح في

  القطاع العام

 بدعم النزاھة وشفافیة الحیاة العامة مشروع قانون أساسي یتعلق. 
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  النزاعات القضائیة. 3

قضایا لدى المحاكم العدلیة تتعلق أساسا من حیث الموضوع بطلب  04تولت الوكالة رفع عدد 

الخروج لعدم الصفة بالنسبة للمخالفین المتحوزین على أجزاء عقاریة بالملك العمومي 

  .البحري

أما بخصوص القضایا المنشورة لدى المحكمة اإلداریة من قبل المتعاملین مع اإلدارة، تولت 

تتعلق أساسا بطلب توقیف  قضایا 08الوكالة تقدیم إجابتھا للمحكمة المذكورة والبالغ عددھا 

وإلغاء قرارات ھدم صادرة من قبل الوالي المختص ترابیا ضد المخالفین الذي قاموا 

  .ز على أجزاء الملك العمومي البحريلتحوّ باعتداءات وا

  

كما أن عددا من القضایا المذكورة تتعلق بطلب الرجوع في قرارات سحب التراخیص في 

اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري بالنسبة للمخالفین الذین أخلوا بالتزاماتھم من حیث 

  . احترام محتوى التراخیص الممنوحة لھم

 

   لوكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحليس االستشاري اجتماعات المجل. 4

  

  : جلسات مبوبة كاآلتي 3عقد  2016تم خالل سنة 

 2016 مارس 31بتاریخ    70عدد  اجتماع المجلس االستشاري.     

 2016 أوت 01بتاریخ   71عدد   اجتماع المجلس االستشاري .   

 2016 نوفمبر 15بتاریخ    72عدد  اجتماع المجلس االستشاري.  
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  :الثامنالباب 

  التعاون الدولي

  

 )الثانیة و المرحلة األولى(برنامج حمایة الشریط الساحلي التونسي  -1

 وعملیات استصالح ) كلم 2(وسواحل رفراف ) كلم 10.5(جزر قرقنة  :المنطقة

و سلیمان  )كلم  4.5(و سوسة الشمالیة  )كلم 4( إیكولوجي للكثبان الرملیة الشاطئیة

  )كلم 5(

 المؤسسة االلمانیة للقروض العادة االعمار :التمویل KfW 22.9  ھبة(ملیون أورو (

  .ملیون أورو 7.6ومیزانیة الدولة 

 2018- 2013 :المدة 

 مدى التقدم في اإلنجاز:  

 .%100بخصوص جزر قرقنة، نسبة تقدم إنجاز األشغال تقدر بـ  -

نوفمبر  1األشغال یوم بخصوص سواحل رفراف، تم توقیع الصفقة وقد إنطلقت  -

2016. 

 1بخصوص سواحل سوسة الشمالیة، تم توقیع الصفقة وقد إنطلقت األشغال یوم  -

 .2016أكتوبر 

 شواطئ تونسیة  5تم نشر طلب العروض في أشغال استصالح الكثبان الرملیة في  -

 .ین الدراسةیبخصوص منطقة سلیمان تم االنطالق في تح -

  

 الساحليمن اإلنجراف ) قرطاج-قمرت(لي بخلیج تونس مشروع حمایة الشریط  الساح -2

 كلم 12(من قمرت إلى قرطاج  :المنطقة.(  
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 أي (ملیون لایر سعودي  70قرض من الصندوق السعودي للتنمیة في حدود  :التمویل

   ).دینار ملیون 43یعادل حوالي ما 

  2018- 2011 :المدة 

 أفاد ،منطقة المشروعوالتقاریر المنجزة لبعد التثبت من الدراسات  :مدى التقدم في اإلنجاز 

  .القیام بدراسات تكمیلیةبضرورة  المكلف بالمساندة الفنیة تب الدراساتامك مجمع

 

تغیر المناخ في المناطق الناتجة عن مخاطر وال التصدي لمظاھر قابلیة التضرر"مشروع  -3

 "الھشة التونسیة الساحلیة

 و ك�ذلك المنطق�ة ) س�یدي عل�ي المك�ي(خل�یج ت�ونس الس�احل الش�مالي الغرب�ي م�ن  :المنطقة

  .الشرقیة لجزیرة جربة الشمالیة

 ملی�ون  5,6 صندوق البیئ�ة العالمی�ة ع�ن طری�ق برن�امج األم�م المتح�دة للتنمی�ة :التمویل

  ).ھبة(دوالر أمریكي 

  2014دیسمبر  23تم إمضاء المشروع في ( 2019-2015 :المدة.( 

  

 برنامج حمایة البیئة في إطار التعاون الفني التونسي اإلیطالي  -4

 في مجال تنفیذ برامج األقلمة والحد م�ن التغی�رات المناخی�ة وحمای�ة البح�ر األب�یض الدعم الفني  :نطقةالم

  .المتوسط

 ھبة( یورو ألف 900 :التمویل.(  PPE  

  2017-2010 :المدة 

 مدى التقدم في اإلنجاز 

قتناء وتركیز عوامة مختبر قارة مزودة بأجھزة للقیس إ"الخاص بمشروع تم نشرطلب العروض 

 ".وصیانة أربعة عوامات بحریة قارة المنستیر -صقانص  - ر بمنطقة سوسة المستم
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 واالستخدامات األسماك لمصاید اإلیكولوجي النظام على المبني التصرف تشجیع مشروع -5

 يتونسال شمالالب والساحلیة البحریة للمحمیات شبكة إحداث إطار في البحریة للبیئة األخرى

 طبرقة وجالطة وكاب نیقرو ( التونسي شبكة المحمیات البحریة والساحلیة بالشمال :المنطقة

  .)وزمبرة

 1,350میزانیة الدولة و )ھبة( ملیون أورو 01الصندوق الفرنسي للبیئة العالمیة  :التمویل 

  .)عینا ونقدا(أورو  ملیون

  2018- 2014 :المدة 

 مدى التقدم في اإلنجاز:   

الوكالة و من جھة البحري الصید دارةإو الوكالة بین بالمشروع الخاصة اتاالتفاقی مضاءإ -

 .من جھة أخرى ونابل وجندوبة بباجة ة للفالحةالجھوی المندوبیاتو

اتفاقیتي شراكة في میدان البحث العلمي بین الوكالة والمعھد الوطني للعلوم الفالحیة  مضاءإ -

 . والشروع في تنفیذھما بتونس وكلیة العلوم ببنزرت

طلب عروض یخص دراسة تقییم الصید واالستخدامات االخرى بالوسط البحري حول نشر  -

 ونس والشروع في فرز العروضالبحریة والساحلیة في شمال ت شبكة من المساحات المحمیة

 

 المحافظةإحداث والتصرف في المناطق المحمیة البحریة لتثمین الغوص الترفیھي ومشروع . 6

  الطبیعیة البحریة المشاھدعلى 

 طبرقة :المنطقة.  

 نقدا(ألف أورو  164ألف أورو میزانیة الدولة  133إمارة موناكو  :التمویل(.  

  2016- 2012 :المدة 

 تم  في إطار ھذا المشروع :اإلنجاز مدى التقدم في: 

تركیز عالمات خرسانیة في المحمیات البحریة بطبرقة نشر طلب العروض الخاص ب -

  . لربوض قوارب الغوص
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  بطبرقة .إلنجاز كشك معلومات تحسیسياتمام الدراسة الفنیة  -

 

  مشروع التصرف المندمج لتثمین تراث المنارات واإلشارات التوجیھیة البحریة . 7

 المحمیات البحریة والساحلیة بأرخبیلي جالطة وزمبرة :المنطقة.  

 أوروألف  52میزانیة الدولة و )ھبة( ألف أورو 415اإلتحاد األوروبي  :التمویل.  

  2016- 2014 :المدة 

 مدى التقدم في اإلنجاز:  

 دراسة لتحیین لمرجعیةا الضوابط إعدادو (MedPhares) المشروع قیادة لجنتي في المشاركة -

 زمبرة بأرخبیلي مباني 09 تھیئة إلعادة والقیام باختبار وزمبرتة زمبرة لجزر التصرف مثال

   .جالطةو

 التقاط صور لجمیع المنارات التونسیة-

  التقاط صور فوتوغرافیة جویة ألرخبیلي جالطة وزمبرة  -

  تشخیص المنارات البحریة التونسیة -

  لتعریف بھا على الصعید الوطنيكتیب بھ جرد للمنارات التونسیة ل إعداد -

 

  2المرحلة  –استصالح خلیج المنستیر مشروع دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة ل .8

 خلیج المنستیر :المنطقة.  

 دین�ار أل�ف  100 اإلقتصادیة العربیة تقدر ب�ـ للتنمیة الصندوق الكویتيھبة من  :التمویل

  ).ألف دینار تونسي 730حوالي (كویتي 

  2017-2016 :المدة 

 في طور إعداد الضوابط المرجعیة للدراسة :مدى التقدم في اإلنجاز. 
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  تدعیم تكوین الكفاءات في إطار التعاون الدولي. 9

  
  :تم في ھذا المجال

  
  أعوان تسییر حول التصرف المستدام والمندمج في الفضاءات  03تكوین إطار و

  .   الطبیعیة الساحلیة من خالل المشاركة في دورات تكوینیة بكل من إسبانیا وفرنسا
 

  ملتقیات ومنتدیات إقلیمیة ودولیة بكل من مملكة البحرین  09إطار في  13مشاركة
وتنزانیا وفرنسا وإیطالیا والوالیات المتحدة  والمملكة المغربیة ولبنان و الجزائر

 .األمریكیة
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  :التاسعالباب 

  البیئیة والتربیة والتوعیةتصال اال

 

  األیام اإلعالمیة الملتقیات و الندوات و -1

  

 Global Water "بالتعاون مع منظمة لة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي نظمت وكا  -

Partnership - Méditerranean   " التصرف المندمج في المناطق "ندوة وطنیة حول

 .2016فیفري  19وذلك یوم " الساحلیة من منظور الحوكمة الالمركزیة

 

بالتعاون مع الجمعیة التونسیة لحمایة الطبیعة نظمت وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي   -

الشـواطئ والمـوانئ الترفیھیة "حول برنامج اللواء األزرق تحت عنوان والبیئة یوما إعالمیا 

وقد تم خالل الیوم  .بجربة 2016مــاي  31وذلك یوم الثالثاء " التـونسیة عالمة جودة عالمیة

واإلعالن عن قائمة الشواطئ والموانئ  2015اإلعالمي تقییم برنامج اللواء األزرق لسنة 

توزیع األلویة على و 2016المة اللواء األزرق بالنسبة إلى سنة الترفیھیة المتحصلة على ع

 . الترفیھیة ئالبلدیات وأصحاب النزل والمؤسسات المكلفة بالتصرف في الموان
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شاركت وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تأثیث الجناح 

بمراكش من خالل ورشة عمل 

تعزیز القدرات الوطنیة والمحلیة في مجال أقلمة المناطق الساحلیة من غرب 

  

WWF  الورشة اإلقلیمیة في تنظیم

المتعلقة بالتصرف في المناطق الساحلیة بدول شمال افریقیا في 

وخصصت لموضوع بیاسمین الحمامات 

وقد تم خالل الورشة . في سیاق التغیرات المناخیة

 .ة العملیة والحلول المعتمدة في الدول المطلة على البحر األبیض المتوسط

بمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا حول 

في تونس والذي یھدف إلى تعزیز التنمیة المتكاملة 

 .احلیة وتعزیز تبادل الخبرات والممارسات الجیدة بین دول المنطقة

                                         

2016 
    

 

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

شاركت وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تأثیث الجناح 

بمراكش من خالل ورشة عمل ) COP22(یر المناخ التونسي في مؤتمر األمم المتحدة لتغ

تعزیز القدرات الوطنیة والمحلیة في مجال أقلمة المناطق الساحلیة من غرب 

  ".مع التغیرات المناخیةالبحر األبیض المتوسط 

WWFالصندوق العالمي للطبیعة ساھمت الوكالة بالتعاون مع 

المتعلقة بالتصرف في المناطق الساحلیة بدول شمال افریقیا في  ممارسات

بیاسمین الحمامات  2016نوفمبر  11 بتاریختونس والجزائر والمغرب 

في سیاق التغیرات المناخیة التصرف المندمج في المناطق الساحلیة

ة العملیة والحلول المعتمدة في الدول المطلة على البحر األبیض المتوسط

بمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا حول  الندوة في برنامج التكوین الخاص

في تونس والذي یھدف إلى تعزیز التنمیة المتكاملة  اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة

احلیة وتعزیز تبادل الخبرات والممارسات الجیدة بین دول المنطقةوالمستدامة في المناطق الس
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شاركت وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تأثیث الجناح  -

التونسي في مؤتمر األمم المتحدة لتغ

تعزیز القدرات الوطنیة والمحلیة في مجال أقلمة المناطق الساحلیة من غرب "تحت عنوان 

البحر األبیض المتوسط 

 

ساھمت الوكالة بالتعاون مع  -

ممارساتالمغاربیة حول ال

تونس والجزائر والمغرب 

التصرف المندمج في المناطق الساحلیة

ة العملیة والحلول المعتمدة في الدول المطلة على البحر األبیض المتوسطالنقاش وتبادل الخبر

الندوة في برنامج التكوین الخاص ھذه اندرجت

اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة

والمستدامة في المناطق الس
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الورشة في تنظیم  WWF الصندوق العالمي للطبیعةساھمت الوكالة بالتعاون مع   -

اإلقلیمیة المغاربیة حول التشریعات المتعلقة بالتصرف في المناطق الساحلیة بدول شمال 

  . بمدینة بنزرت 2016دیسمبر  20الثالثاء  بتاریخ افریقیا في تونس والجزائر والمغرب 

مقاربة اإلدماج الفعلي من أجل اإلدارة المتكاملة في " وتندرج ھذه الورشة في إطار مشروع

  ."المناطق الساحلیة بدول شمال افریقیا

  

  

  

  التربیة البیئیة التوعیة و. 2

في  لحمایة المحیط الوطنیةالوكالة إلى جانب  وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي ساھمت  -

لفائدة التحاد التونسي للتضامن االجتماعي الذي أقامھ ا" مصیف التضامن صدیق للبیئة"

. بالمھدیة 2016أوت  16یة إلى جویل 16مجموعة من أطفال العائالت محدودة الدخل من 

طفال  450وشارك فیھ حوالي  بمركز التكوین المھني للصید البحري بالمھدیةانتظم المصیف 

وذلك  سنة ویقطنون بالمناطق الداخلیة 15و  9من العائالت المعوزة تتراوح أعمارھم بین 

بثراء  األنشطة  الترفیھیة  والتثقیفیة    ھاتتسم  برامجعطلة حقھم  في  قضاء  لضمان 

  .والتكوینیة



                                         

 2016التقریر السنوي 
       

 
  

————————————————————————————————————————  

————————————————————————————————————————  
 

49 

 01بالھواریة من ساھمت الوكالة في تنظیم الدورة األولى لمھرجان حكایات البحر التي أقیمت  -

ویھدف . بالتعاون مع مجموعة من الجمعیات والمؤسسات الوطنیة 2016سبتمبر  4إلى 

القضایا البیئیة وطرحھا من خالل األفالم الوثائقیة  المھرجان لوضع الثقافة في صلب

والعروض الثقافیة وورشات التدریب على اإلنتاج الوثائقي والتصویري قصد نشر وترسیخ 

  .السلوك المسؤول فیما یتعلق بالبیئة البحریةالمواطنة و

  

  

تقوم وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي على مدار السنة بتنظیم ورشات ودورات تكوینیة    -

لفائدة األطفــال والشبان من التالمیذ والطلبة  تھم المناطق الرطــبة والنظم البیئیة الساحلیة 

افظة على المنظومات الساحلیة و یتم تشریكھم في المتابعة یتعرفون خاللھا على دورھم في المح

  .العلمیة
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زائرا من مختلف  1614 حوالي  2016خالل سنة  استقبل المركز البیئي الثقافي بقربةوقد 

وقد  تمثلت . األعمار والشرائح االجتماعیة من تالمیذ وطلبة وناشطین في الجمعیات البیئیة

ول المنطقة الرطبة بقربة وخصائصھا واألصناف النباتیة األنشطة أساسا في تقدیم عروض ح

كما تم تمكین الزوار من مراقبة الطیور الموجودة مع تأطیر علمي من . والحیوانیة الموجودة بھا

  .قبل مختصین من إطارات الوكالة

  

  المعارض  الصالونات و. 3 

" شاركت الوكالة في الصالون الدولي لتكنولوجیا البیئة والطاقات المتجددة   -

ENVIROTEC " الذي انتظم بمقر االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة

وقد ضم الجناح المخصص للوكالة عرضا عن أھم أنشطتھا   2016ماي  27إلى  25 من

 .إلصداراتومشاریعھا كما تم توزیع مجموعة من ا

    

 

الذي نظمتھ وزارة البیئة " البیئة في خدمة االقتصاد المستدام" شاركت الوكالة في معرض  -

بمناسبة " Tunis City"بالفضاء التجاري  2016جوان  05و 04والتنمیة المستدامة یومي 

تمثلت مساھمة الوكالة في تأثیث الجناح المخصص للسیاحة . االحتفال بالیوم العالمي للبیئة
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اإلیكولوجیة بھدف التعریف بالثراء الطبیعي واإلیكولوجي في المناطق الساحلیة الذي یتیح 

 .الفرصة لتنویع المنتوج السیاحي في تونس

  

  العالقات الصحفیة. 4

مداخالت في العدید من البرامج التلفزیة واإلذاعیة وتصریحات قدم إطارات الوكالة  -

للصحف والمجالت للحدیث حول مشاریعھا و إنجازاتھا ولتوضیح المسائل المتعلقة بمجال 

تدخلھا ولإلجابة عن مشاغل المواطنین وتوضیح موقف الوكالة بخصوص المسائل التي 

  .تشغل الرأي العام

منتظمة على تساؤالت اإلعالمیین بخصوص مشاغل سعت الوكالة إلى اإلجابة بصفة  -

الشریط الساحلي والتي تمحورت أساسا حول مسائل التصرف في الشواطئ ومشاریع 

 . الحمایة والتصرف في المنظومات البیئیة الساحلیة

  

مجموعة من البالغات الصحفیة لإلعالم حول التظاھرات واألنشطة التي أصدرت الوكالة  -

واھر الطبیعیة التي تطرأ على الشریط الساحلي خصوصا خالل تنظمھا ولتوضیح الظ

 .موسم الصیف

  

التي نظمھا مركز تونس الدولي " یوم األبواب المفتوحة"شاركت الوكالة في تظاھرة  -

بمناسبة إحیاء الیوم العالمي لحریة الصحافة تحت  2016ماي  03لتكنولوجیا البیئة یوم 

وقد أّمنت الوكالة ". ھذا من حقك: ت األساسیة الوصول إلى المعلومات والحریا"شعار 

وتمت اإلجابة على أسئلة  2016بھذه المناسبة عرضا حول برنامج تنظیف الشواطئ لسنة 

 .واستفسارات الصحفیین واإلعالمیین الحاضرین في التظاھرة
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بالتعاون مع جمعیة أزرقنا الكبیر زیارة صحفیة  2016ماي  23نظمت الوكالة یوم  -

قوریا بمناسبة االحتفال بالیوم العالمي للتنوع البیولوجي شارك فیھا حوالي خمسة لجزیرة 

اشتمل برنامج الزیارة على التعریف و  .عشر صحفیا من مختلف أجھزة اإلعالم الوطنیة

بالثراء والتنوع البیولوجي الذي تزخر بھ الجزیرة إضافة إلى عرض أنشطة الوكالة 

  .ھذه المحمیة البحریة والساحلیةوبرامجھا المتصلة بالتصرف في 

  

  

شاركت الوكالة في دورة تدریبیة موجھة للصحفیین نظمھا المركز اإلفریقي لتدریب  -

إلى  22من "  ما ینبغي أن یعرفھ الصحفي عن البیئة"الصحفیین واالتصالیین تحت عنوان 

اإلعالمیة صحفیا من مختلف المؤسسات  20أوت بمدینة الحمامات شارك فیھا حوالي  26

تمثلت مساھمة الوكالة في تأمین مداخلة حول سیاسة الوكالة في و  .بتونس وبالجھات

مجال المحافظة على الشریط الساحلي وحمایة المناطق الحساسة عقبتھا زیارة میدانیة إلى 

وأنشطتھا بحضور ثلة من إطارات الوكالة  تسواحل مدینة الحمامات للتعرف على تّدخال

  .الوكالة


