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II . .مقدمة عامةمقدمة عامة::
علیھا من قبل اإلنسان وذلك إنطالقا من علیھا من قبل اإلنسان وذلك إنطالقا من اامنظومة بیئیة  محدثة و محافظمنظومة بیئیة  محدثة و محافظتعتبر الواحة تعتبر الواحة 

، و تعكس الواحة بعد العالقة التاریخیة القائمة بین اإلنسان ، و تعكس الواحة بعد العالقة التاریخیة القائمة بین اإلنسان وارد الطبیعیة وارد الطبیعیة لملمفي افي امحكممحكمالالتصرف تصرف الال

اإلقتصادیة و اإلقتصادیة و الجوانبالجوانبو محیطھ و تعتبر كذلك شاھدة على تكامل تلك المنظومة بحیث تتداخل فیھا و محیطھ و تعتبر كذلك شاھدة على تكامل تلك المنظومة بحیث تتداخل فیھا 

فالواحة، بما تتضمنھ من فالواحة، بما تتضمنھ من ..اإلجتماعیة و الحضاریة و البیئیة مما یجعل منھا وحدة متكاملة األبعاداإلجتماعیة و الحضاریة و البیئیة مما یجعل منھا وحدة متكاملة األبعاد

غیر أن العدید من غیر أن العدید من ..اد و معان، ھي جزء من التراث الوطني و اإلنساني على حد السواءاد و معان، ھي جزء من التراث الوطني و اإلنساني على حد السواءأبعأبع

سلبیة فيسلبیة فيالسیاسیة و الطبیعیة أثرت بصفةالسیاسیة و الطبیعیة أثرت بصفةو و اإلقتصادیة اإلقتصادیة اإلجتماعیة واإلجتماعیة والتطورات التطورات 

و ساھمت في تدھورھا و یمكن القول إن و ساھمت في تدھورھا و یمكن القول إن ھاھامن میزاتمن میزاتالعدید العدید أفقدتھا أفقدتھا و و الواحیةالواحیةالمنظومةالمنظومة

ءا ھاما من التراث الوطني و العالمي مھدد باإلنقراض و التالشي، و من بین اإلشكالیات التي ءا ھاما من التراث الوطني و العالمي مھدد باإلنقراض و التالشي، و من بین اإلشكالیات التي جزجز

:  :  تواجھھا المنظومة الواحیة ما یلي تواجھھا المنظومة الواحیة ما یلي 

 التأثیر السلبي للتغیرات المناخیة  من جفاف و تصحر و ارتفاع درجات الحرارة مما أحدث التأثیر السلبي للتغیرات المناخیة  من جفاف و تصحر و ارتفاع درجات الحرارة مما أحدث

..الواحة الواحة ستمرار ستمرار إلإلالتي تعتبر الركیزة األساسیة التي تعتبر الركیزة األساسیة ضررا بالموارد المائیة ضررا بالموارد المائیة 

استیعاب استیعاب باعتبار طاقةباعتبار طاقةبین النمو  الدیمغرافي و التوسع العمراني  بین النمو  الدیمغرافي و التوسع العمراني  عدم المالءمة أو التكافؤعدم المالءمة أو التكافؤ

..ا التوسعا التوسعذذالمحدودة لھـالمحدودة لھـلمنظومة الواحیة لمنظومة الواحیة اا

 ستھالك ستھالك اإلقبال على إاإلقبال على إیتعلق بیتعلق با ا خاّصة فیمخاّصة فیمفي طرق العیش و العادات الغذائیة في طرق العیش و العادات الغذائیة التغیر الحاصل التغیر الحاصل

الواحیة التقلیدیة بالرغم من جودتھا،الواحیة التقلیدیة بالرغم من جودتھا،لى حساب المنتجات  لى حساب المنتجات  المواد المصنعة  أو المحولة عالمواد المصنعة  أو المحولة ع

 القوانین التشریعیة العقاریة المعمول بھا حالیا ذات العالقة بالواحة أو الخاصة بطرق القوانین التشریعیة العقاریة المعمول بھا حالیا ذات العالقة بالواحة أو الخاصة بطرق

..استغالل الموارد المائیة مما أدى إلى تشتت األراضي الفالحیةاستغالل الموارد المائیة مما أدى إلى تشتت األراضي الفالحیة

في في منظومة الواحیة منظومة الواحیة للافتقار السیاسة الوطنیة لبرامج تنمویة تأخذ باالعتبار خصوصیة اافتقار السیاسة الوطنیة لبرامج تنمویة تأخذ باالعتبار خصوصیة ا

..مجال المشاریع التنمویة و المنظومة و التكوین المستمرمجال المشاریع التنمویة و المنظومة و التكوین المستمر

في بعث في بعث 20022002

بھدف إیجاد أرضیة تمكن من      بھدف إیجاد أرضیة تمكن من      

..المستدام في المظاھر الطبیعیة و التنوع البیولوجي بما في ذلك المعلومات و الثقافات ذات العالقةالمستدام في المظاھر الطبیعیة و التنوع البیولوجي بما في ذلك المعلومات و الثقافات ذات العالقة

..ة المنظومات بمختلف مكوناتھا بصفة مستدامة ة المنظومات بمختلف مكوناتھا بصفة مستدامة المحلیة و الوطنیة لحمایالمحلیة و الوطنیة لحمای

. . اإلعتراف بھ ضمن مكونات التراث الفالحي الوطني و العالمي اإلعتراف بھ ضمن مكونات التراث الفالحي الوطني و العالمي 
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لعمل على    لعمل على   ا ا

..العالمي العالمي 

IIII . . اإلطار القانوني للمیثاق اإلطار القانوني للمیثاق::
لحمایة و لحمایة و الوطنيالوطنيالمیثاق المیثاق بیة الوطنیة ، یخضعبیة الوطنیة ، یخضعییالتشریعیة  و الترتالتشریعیة  و الترتباإلضافة إلى النصوصباإلضافة إلى النصوص

::تنمیة الواحات بالبالد التونسیة إلى اإلتفاقیات الدولیة التالیة تنمیة الواحات بالبالد التونسیة إلى اإلتفاقیات الدولیة التالیة 

 المصادق علیھا المصادق علیھا 11997722لحمایة التراث العالمي الثقافي و الطبیعي لسنة لحمایة التراث العالمي الثقافي و الطبیعي لسنة اإلتفاقیة الدولیة اإلتفاقیة الدولیة

..11997744یسمبر یسمبر دد1111المؤرخ في المؤرخ في 11997744لسنة لسنة 8899بالقانون عدد بالقانون عدد 

11999955لسنة لسنة 9955بالقانون عدد بالقانون عدد المصادق علیھا المصادق علیھا إتفاقیة  األمم المتحدة لمقاومة التصّحرإتفاقیة  األمم المتحدة لمقاومة التصّحر
..11999955جوان جوان 1199فيفيالمؤرخ المؤرخ 

 11998866لسنة لسنة 6633اإلتفاقیة الدولیة لحمایة الطیور المھاجرة المصادق علیھا بالقانون عدد اإلتفاقیة الدولیة لحمایة الطیور المھاجرة المصادق علیھا بالقانون عدد
..11998866جویلیة جویلیة 1166بتاریخ بتاریخ 

لسنة لسنة 4455ع البیولوجي المصادق علیھا بالقانون عدد ع البیولوجي المصادق علیھا بالقانون عدد إتفاقیة األمم المتحدة بشأن التنوإتفاقیة األمم المتحدة بشأن التنو

..11999933ماي ماي 33المؤرخ في المؤرخ في 11999933

 4466إتفاقیة  األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغییر المناخ المصادق علیھا بالقانون عدد إتفاقیة  األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغییر المناخ المصادق علیھا بالقانون عدد
..11999933ماي ماي 33المؤرخ في المؤرخ في 11999933لسنة لسنة 

المصادق علیھا المصادق علیھا اإلتفاقیة العالمیة لتجارة أصناف الحیوانات و النباتات   و منتوجاتھااإلتفاقیة العالمیة لتجارة أصناف الحیوانات و النباتات   و منتوجاتھا

..19741974ماي ماي 1111المؤرخ في المؤرخ في 19741974لسنة لسنة 1212بموجب القانون عدد بموجب القانون عدد 

IIIIII . . مفھوم  المیثاق و أھدافھ مفھوم  المیثاق و أھدافھ::
بمثابة إعالن وطني یھدف إلى  اإلعتراف بالمنظومة الواحیة و بأبعادھا البیئیة بمثابة إعالن وطني یھدف إلى  اإلعتراف بالمنظومة الواحیة و بأبعادھا البیئیة یعتبر المیثاقیعتبر المیثاق

تمع إیمانا بأن الواحة القدیمة تمع إیمانا بأن الواحة القدیمة و االجتماعیة و اإلقتصادیة و الثقافیة من قبل جمیع مكونات المجو االجتماعیة و اإلقتصادیة و الثقافیة من قبل جمیع مكونات المج

بممیزاتھا المبینة أعاله تعتبر جزء من التراث الوطني التونسي یندرج ضمن التراث اإلنساني بممیزاتھا المبینة أعاله تعتبر جزء من التراث الوطني التونسي یندرج ضمن التراث اإلنساني 

..باعتبار البعد العالمي الذي تتضمنھباعتبار البعد العالمي الذي تتضمنھ
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و یھدف المیثاق الوطني إلى جعل المنظومة الواحیة أحد ركائز السیاسة الوطنیة للتنمیة و یھدف المیثاق الوطني إلى جعل المنظومة الواحیة أحد ركائز السیاسة الوطنیة للتنمیة 

یة لتنمیتھا بما یضمن یة لتنمیتھا بما یضمن سسالمتدخلین حمایتھا و وضع اآللیات  األساالمتدخلین حمایتھا و وضع اآللیات  األساالشاملة، یتعین على كافةالشاملة، یتعین على كافة

تحقیقھا لألھداف المرجوة منھا و جعلھا تحتل المكانة التي تستحقھا سواء ضمن مكونات التراث تحقیقھا لألھداف المرجوة منھا و جعلھا تحتل المكانة التي تستحقھا سواء ضمن مكونات التراث 

..الوطني أو التراث العالمي الوطني أو التراث العالمي 

VVII . .النتائج المرتقبةالنتائج المرتقبة::
في تحقیق النتائج في تحقیق النتائج التونسیة التونسیة البالدالبالدببمن المؤمل أن یساھم المیثاق الوطني لحمایة و تنمیة الواحات من المؤمل أن یساھم المیثاق الوطني لحمایة و تنمیة الواحات 

::التالیةالتالیة
ة بالبالد التونسیةة بالبالد التونسیةنظام قانوني خاص بالمنظومة الواحّینظام قانوني خاص بالمنظومة الواحّیوضعوضع،،
،المحافظة على الموارد الطبیعیة الجوفیة بالواحات و ترشید استغاللھا،المحافظة على الموارد الطبیعیة الجوفیة بالواحات و ترشید استغاللھا
 الموارد الطبیعیة في الواحاتالموارد الطبیعیة في الواحاتاستغالل استغالل في في و المندمج و المندمج تطویر المفھوم التكاملي تطویر المفھوم التكاملي،،
 الواحات و الناشطین في المحیط الواحي،الواحات و الناشطین في المحیط الواحي،لدى سكان لدى سكان ئيئيییالوعي البالوعي البتنمیة تنمیة
المتساكنین و خلق مواطن شغل إضافیة ،المتساكنین و خلق مواطن شغل إضافیة ،و تحسین دخل و تحسین دخل اإلنتاجیة الزراعیة اإلنتاجیة الزراعیة الرفع منالرفع من
 إیجاد آلیات متطورة لدفع نسق اإلستثمار في الفضاء الواحي إیجاد آلیات متطورة لدفع نسق اإلستثمار في الفضاء الواحي..

::األطراف المعنیة  بالمیثاق الوطنياألطراف المعنیة  بالمیثاق الوطني

نظومة  في في بین مختلف األطراف المتدخلة بین مختلف األطراف المتدخلة اما اما یعتبر المیثاق المعروض إتفاقا و إلتزیعتبر المیثاق المعروض إتفاقا و إلتز لم نظومة  ا لم ا
نظر سواء    ل إلى اإلى االراجعة با

اإلجتماعياإلجتماعي
و المنصوص و المنصوص 

..أو  أولئك الذین یعبرون عن رغبتھم في اإلنضمام إلیھا الحقاأو  أولئك الذین یعبرون عن رغبتھم في اإلنضمام إلیھا الحقاالمصاحبةالمصاحبة
::إن االطراف المعنیة إن االطراف المعنیة 

بعد إطالعھم على النصوص القانونیة و الترتیبیة ذات العالقة بالمنظومة الواحیة،         بعد إطالعھم على النصوص القانونیة و الترتیبیة ذات العالقة بالمنظومة الواحیة،         
::كل في مجال اختصاصھ على ما یلي كل في مجال اختصاصھ على ما یلي فقوافقواالدولیة ذات الصلة بالموضوع ، إتالدولیة ذات الصلة بالموضوع ، إت

::الجزء األولالجزء األول
::أحكام عامةأحكام عامة

::الفصل األولالفصل األول
::من خاللمن خاللمة الواحیة ثروة وطنیة تتعین حمایتھا و المحافظة علیھا و تنمیتھامة الواحیة ثروة وطنیة تتعین حمایتھا و المحافظة علیھا و تنمیتھاووتعتبر المنظتعتبر المنظ
     حمایة النظم البیئیة للواحات     حمایة النظم البیئیة للواحات

..حیطھا الطبیعي حیطھا الطبیعي مم
قراض قراض ننتوظیف الطرق البیوتكنولوجیة في إكثار أصناف النخیل المھددة باإلتوظیف الطرق البیوتكنولوجیة في إكثار أصناف النخیل المھددة باإل..
 تأھیل الواحات و إعادتھا إلى حالتھا الطبیعیة و تشجیع إعادة غراسة  األنواع المھددة باإلنقراض تأھیل الواحات و إعادتھا إلى حالتھا الطبیعیة و تشجیع إعادة غراسة  األنواع المھددة باإلنقراض
 إحكام نظم الري بالواحات و حمایتھا من التغّدق و التملح إحكام نظم الري بالواحات و حمایتھا من التغّدق و التملح..



4

   وضع اآللیات القانونیة و   وضع اآللیات القانونیة و
..التراثي و االقتصادي و االجتماعي و السیاحي و حمایتھا من كل أشكال التدھورالتراثي و االقتصادي و االجتماعي و السیاحي و حمایتھا من كل أشكال التدھور

::22الفصل الفصل 

امل    محافظة على التنوع البیولوجي الذيمحافظة على التنوع البیولوجي الذيحة و ال  حة و ال  و صیانة الوا  و صیانة الوا   كل عو امل    من  كل عو من 
: : التدھور التي تھددھا و ذلك بـ التدھور التي تھددھا و ذلك بـ 


..األھداف المتعلقة بحمایة الواحة األھداف المتعلقة بحمایة الواحة 

 للمحافظة على الواحات القدیمة و سبل تنمیتھا  للمحافظة على الواحات القدیمة و سبل تنمیتھا  وضع إطار قانوني متكامل وضع إطار قانوني متكامل..


..القطاعات المرتبطة بالواحات القطاعات المرتبطة بالواحات 
 إدراج العنصر الواحي في السیاسة اإلقتصادیة  و اإلجتماعیة و الثقافیة و إعطائھ األولویة ضمن إدراج العنصر الواحي في السیاسة اإلقتصادیة  و اإلجتماعیة و الثقافیة و إعطائھ األولویة ضمن

..میة الشاملة و المستدامة میة الشاملة و المستدامة مخططات التنمخططات التن

التوجھات القطاعیة التوجھات القطاعیة : : الجزء الثانيالجزء الثاني
::القسم األولالقسم األول

::المحافظة على التربة و الغطاء النباتي و مقاومة التصحرالمحافظة على التربة و الغطاء النباتي و مقاومة التصحر

::33الفصل الفصل 
نظرا إلى المؤ  نظرا إلى المؤ  

لعات  أخذ أخذ تعین على األطراف    تعین على األطراف    یی،  ،  استغالل مختلف أصناف التربة     استغالل مختلف أصناف التربة      لعات  تط تط
..و تطلعاتھا من المنظومة الواحیة و تطلعاتھا من المنظومة الواحیة في ضمان احتیاجاتھافي ضمان احتیاجاتھابعین اإلعتباربعین اإلعتباراألجیال القادمةاألجیال القادمة

::44الفصلالفصل
احات   الدولة الدولة تعمل  تعمل  أن  أن   لو اف با تر احات   اإلع لو اف با تر اإلع

::و تعمل على حمایتھ و تنمیتھ و حسن توظیفھ و ذلك عبر و تعمل على حمایتھ و تنمیتھ و حسن توظیفھ و ذلك عبر ثقافي ثقافي كموروث طبیعي و كموروث طبیعي و القدیمة القدیمة 


.   .   التربة  و خصوصیاتھا و اإلستجابة إلى متطلبات األمن الغذائيالتربة  و خصوصیاتھا و اإلستجابة إلى متطلبات األمن الغذائي

        تدعیم المشاریع الوطنیة والدولیة الرامیة إلى المحافظة على ا        تدعیم المشاریع الوطنیة والدولیة الرامیة إلى المحافظة على ا

. . و تنمیتھاو تنمیتھا

        ضمان    ضمان    ووتطبیق الطرق المالئمة لضمان استغالل سلیم لألراضي        تطبیق الطرق المالئمة لضمان استغالل سلیم لألراضي

..حمایتھا من التدھورحمایتھا من التدھور



. . وضا عن المواد الكیمیائیة و المبیدات وضا عن المواد الكیمیائیة و المبیدات للمواد العضویة و الوسائل البیولوجیة عللمواد العضویة و الوسائل البیولوجیة ع
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القسم الثانيالقسم الثاني
: : المحافظة على الموارد المائیةالمحافظة على الموارد المائیة

55::
::المنظومة الواحیة أن تعمل على المنظومة الواحیة أن تعمل على 

  احات لو احات  ا لو ا

..مناطق صیانة أو مناطق تحجیر مناطق صیانة أو مناطق تحجیر 

--         التحسیس بأھمیة الموارد المائیة من خالل حث المستغلین الفالحیین ع         التحسیس بأھمیة الموارد المائیة من خالل حث المستغلین الفالحیین ع

..و العمل على حمایتھا ضد كل أشكال اإلستغالل المفرط و العمل على حمایتھا ضد كل أشكال اإلستغالل المفرط 

::القسم الثالثالقسم الثالث
::المحافظة على الموروث الحیواني و النباتيالمحافظة على الموروث الحیواني و النباتي

: : 66الفصل الفصل 

اعتبارا لكون  الواحة تمثل  الفضاء المناسب لوجود بعض أنواع النباتات و الحیوانات النادرة        اعتبارا لكون  الواحة تمثل  الفضاء المناسب لوجود بعض أنواع النباتات و الحیوانات النادرة        

وع حمایة دولیة بمقتضى إتفاقیة سایتس و التي تساھم في تحقیق وع حمایة دولیة بمقتضى إتفاقیة سایتس و التي تساھم في تحقیق و المھددة باإلنقراض وموضو المھددة باإلنقراض وموض

التوازن البیئي  و البیولوجي بالواحات و علیھ فإن على مختلف األطراف المتدخلة في الفضاء التوازن البیئي  و البیولوجي بالواحات و علیھ فإن على مختلف األطراف المتدخلة في الفضاء 

من اإلستغالل المفرط و تحسن توظیفھا لمزید التعریف من اإلستغالل المفرط و تحسن توظیفھا لمزید التعریف الواحي العمل على حمایة تلك األصناف الواحي العمل على حمایة تلك األصناف 

..الواحیة الواحیة بالخصوصیات البیئیة للمنظومة بالخصوصیات البیئیة للمنظومة 

::حمایة األراضي الفالحیةحمایة األراضي الفالحیة::القسم الرابعالقسم الرابع
::77الفصل الفصل 

::علىعلىعلى  جمیع األطراف المتدخلة في المنظومة الواحیة  العمل على  جمیع األطراف المتدخلة في المنظومة الواحیة  العمل 

 حمایة الواحات ضد كل أشكال تشتت األراضي و اإلھمال حمایة الواحات ضد كل أشكال تشتت األراضي و اإلھمال..

 بین الورثاء أنفسھم و كل من یریدبین الورثاء أنفسھم و كل من یریدالتشجیع على اقتناء األراضي الفالحیة الواحیة التشجیع على اقتناء األراضي الفالحیة الواحیة

. . ف تكوین وحدة ذات جدوى اقتصادیةف تكوین وحدة ذات جدوى اقتصادیةتجمیعھا بھدتجمیعھا بھد

 مناطق تحجیر وفقا للتشریع مناطق تحجیر وفقا للتشریع الفالحیة الواحیة بموجب طبیعتھا الفالحیة الواحیة بموجب طبیعتھا اعتباراألراضي اعتباراألراضي

..و العمل على تحدیدھا و إصدار النصوص الترتیبیة  في شأنھا و العمل على تحدیدھا و إصدار النصوص الترتیبیة  في شأنھا الجاري بھ العمل الجاري بھ العمل 
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::القسم الخامسالقسم الخامس
::مقاومة التلوث و تحسین ظروف العیشمقاومة التلوث و تحسین ظروف العیش

::88الفصل الفصل 

::د  اإلجتماعي و اإلقتصادي و الثقافي للمنظومة الواحیة ، فإنھ یتجھ العمل على د  اإلجتماعي و اإلقتصادي و الثقافي للمنظومة الواحیة ، فإنھ یتجھ العمل على تكریسا للبعتكریسا للبع

 إیجاد الحلول المالئمة لتحسین ظروف عیش المتساكنین بالواحات إیجاد الحلول المالئمة لتحسین ظروف عیش المتساكنین بالواحات



..المساھمة في  دفع نسق التنمیة في األوساط الواحیة المساھمة في  دفع نسق التنمیة في األوساط الواحیة 

وضعوضع

.  .  ھ قصد تحسین  ظروف العیشھ قصد تحسین  ظروف العیشالواحي و تنمیة اإلستثمارات بالواحي و تنمیة اإلستثمارات ب

 والصناعیة والصناعیة الفالحیة الفالحیة ووالحضریةالحضریةاألنشطةاألنشطةعن عن مقاومة التلوث الناجم مقاومة التلوث الناجم

..و السیاحیة و التحسیس على ضرورة إیجاد محیط نظیفو السیاحیة و التحسیس على ضرورة إیجاد محیط نظیف

ائل و اآللائل و اآللوضعوضع

ث ث لولو

..بالمحیط الواحي بالمحیط الواحي 

::66القسم القسم 
::حمایة الموروث الثقافي و الطبیعي حمایة الموروث الثقافي و الطبیعي 

::99الفصل الفصل 

نسیة مما نسیة مما بالبالد التوبالبالد التوالموروث الثقافي و الحضاري و الطبیعي الموروث الثقافي و الحضاري و الطبیعي ركائز ركائز الفضاء الواحي  أحدالفضاء الواحي  أحدیمثلیمثل

دة داخل الواحات دة داخل الواحات ووججتھ من خالل العنایة المتواصلة بالمواقع األثریة و الثقافیة الموتھ من خالل العنایة المتواصلة بالمواقع األثریة و الثقافیة الموحمایحماییتطلب یتطلب 

تأكیدا على تالزم األبعاد الحضاریة و الثقافیة و اإلقتصادیة بالفضاء الواحي وإحتراما للبعد تأكیدا على تالزم األبعاد الحضاریة و الثقافیة و اإلقتصادیة بالفضاء الواحي وإحتراما للبعد 

::ررالتاریخي و الحضاري لتلك المشاھد و العمل على حسن استغاللھا و تنمیتھا عبالتاریخي و الحضاري لتلك المشاھد و العمل على حسن استغاللھا و تنمیتھا عب

              حمایة الموروث الثقافي و الطبیعي الواحي و تصنیفھ ضمن أولویات البرامج التنمویة              حمایة الموروث الثقافي و الطبیعي الواحي و تصنیفھ ضمن أولویات البرامج التنمویة

..و مخططات التھیئة العمرانیة و مخططات التھیئة العمرانیة 

 حمایة الخصوصیات اإلیكولوجیة و توازن الموارد الطبیعیة التي تساھم بدورھا في تنمیة حمایة الخصوصیات اإلیكولوجیة و توازن الموارد الطبیعیة التي تساھم بدورھا في تنمیة

..المشاریع و اإلستثمارات السیاحیةالمشاریع و اإلستثمارات السیاحیة

الداخلیة  الداخلیة  للسیاحة للسیاحة قبلةقبلةجعلھا جعلھا ووبالفضاء الواحيبالفضاء الواحيالموجودةالموجودةریة ریة التعریف بالمواقع االثالتعریف بالمواقع االث

..و األجنبیة و األجنبیة 

 الوطني الوطني الصعیدین الصعیدین علىعلىبالفضاء الواحي و تأمین اإلعتراف بھا بالفضاء الواحي و تأمین اإلعتراف بھا حمایة المواقع األثریة حمایة المواقع األثریة

.  .  و الدولي و الدولي 
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::1100الفصل الفصل 

والمحافظةوالمحافظة،،وحمایتھوحمایتھیعيیعيوالطبوالطبالثقافيالثقافيالتراثالتراثببالعنایةالعنایةبأنبأنبالمیثاقبالمیثاقالمعنیةالمعنیةاألطرافاألطرافتعترفتعترف
،،المتأكدةالمتأكدةالضروریاتالضروریاتمنمنالمقبلةالمقبلةاألجیالاألجیالالىالىونقلھونقلھ،،وإصالحھوإصالحھ،،علیھعلیھ

الواحيالواحيالفضاءالفضاءفيفيالواقعالواقعوالطبیعيوالطبیعيالثقافيالثقافيالتراثالتراثلحمایةلحمایةونشطةونشطةفعالةفعالةتدابیرتدابیراتخاذاتخاذلتأمینلتأمینوو
::یليیليماماعلىعلىالواحیةالواحیةبالمنظومةبالمنظومةالمعنیةالمعنیةاألطرافاألطرافتعملتعمل،،علیھعلیھوالمحافظةوالمحافظة

الجماعةالجماعةحیاةحیاةفيفيوظیفتھوظیفتھیؤديیؤديوالطبیعيوالطبیعيالثقافيالثقافيالتراثالتراثجعلجعلللعامةعامةسیاسةسیاسةاذاذاتخاتخ،،
..العامالعامالتخطیطالتخطیطمناھجمناھجفيفيالتراثالتراثھذاھذاحمایةحمایةوإدماجوإدماج

األخطاراألخطارلمجابھةلمجابھةالعملالعملوسائلوسائلووضعووضع،،والتقنیةوالتقنیةالعلمیةالعلمیةواألبحاثواألبحاثالدراساتالدراساتتنمیةتنمیة
..والطبیعيوالطبیعيالثقافيالثقافيللتراثللتراثالمھددةالمھددة

بھذابھذاللعنایةللعنایةالمناسبةالمناسبةوالمالیةوالمالیة،،واإلداریةواإلداریة،،والتقنیةوالتقنیة،،والعلمیةوالعلمیة،،ةةالقانونیالقانونیالتدابیرالتدابیراتخاذاتخاذ
.واحیائھواحیائھوعرضھوعرضھعلیھعلیھوالمحافظةوالمحافظة،،وحمایتھوحمایتھ،،التراثالتراث

::77القسمالقسم

::التھیئة الترابیة و التخطیط العمرانيالتھیئة الترابیة و التخطیط العمراني
::1111الفصل الفصل 

و و التونسیة التونسیة بالبالدبالبالدور الواحاتور الواحاتھھنة ممیزة في مقاومة تفاقم ظاھرة تدنة ممیزة في مقاومة تفاقم ظاھرة تدتحتل التھیئة العمرانیة مكاتحتل التھیئة العمرانیة مكا

یتجھ وضع أسس تشاركیة بین مختلف المتدخلین یتجھ وضع أسس تشاركیة بین مختلف المتدخلین و علیھ فإنھ و علیھ فإنھ بھا بھا في إختالل التوازن اإلیكولوجيفي إختالل التوازن اإلیكولوجي

عند إعداد مخططات التھیئة عند إعداد مخططات التھیئة التوازنات البیئیة بالواحة التوازنات البیئیة بالواحة في المنظومة الواحیة قصد المحافظة على في المنظومة الواحیة قصد المحافظة على 

..العمرانیة  العمرانیة  

::1122الفصل الفصل 

تعمل األطراف المتدخلة في الفضاء الواحي على  إیجاد الحلول المالئمة عند إعداد مخططات تعمل األطراف المتدخلة في الفضاء الواحي على  إیجاد الحلول المالئمة عند إعداد مخططات 
صادي و على مستوى صادي و على مستوى على المستوى اإلقتعلى المستوى اإلقتتأمین ظروف عیش مالئمة تأمین ظروف عیش مالئمة بما یضمن بما یضمن التھیئة الریفیة التھیئة الریفیة 

السكانیة السكانیة ت ت إلعتبار الظروف اإلقتصادیة و اإلجتماعیة المالئمة لتثبیت  التجمعاإلعتبار الظروف اإلقتصادیة و اإلجتماعیة المالئمة لتثبیت  التجمعاالسكن و تأخذ باالسكن و تأخذ با
.الموجودة بالمناطق الواحیةالموجودة بالمناطق الواحیة

::88القسم القسم 
::التربیة و التحسیس و التكوین و البحث العلميالتربیة و التحسیس و التكوین و البحث العلمي

::1133الفصل الفصل 

الواحیة و الواحیة و حمایة المحیط تمثل واجبا على كل مواطن ووعیا بأھمیة  التربیة و الثقافة حمایة المحیط تمثل واجبا على كل مواطن ووعیا بأھمیة  التربیة و الثقافة نظرا إلى أننظرا إلى أن

التربیة على كافة مستویات التربیة على كافة مستویات اقتناعا بضرورة إعطاء األھمیة الالزمة لھا في مخططات و برامج اقتناعا بضرورة إعطاء األھمیة الالزمة لھا في مخططات و برامج 
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فإن المتدخلین في الفضاء الواحي یعملون على فإن المتدخلین في الفضاء الواحي یعملون على التكوین في مجال حمایة الواحات في البالد التونسیة التكوین في مجال حمایة الواحات في البالد التونسیة 

::

 إدماج الثقافة الواحیة في برامج التعلیم على كافة المستویات إدماج الثقافة الواحیة في برامج التعلیم على كافة المستویات..

 التشجیع على إدماج البرامج الثقافیة الواحیة في وسائل اإلعالم التشجیع على إدماج البرامج الثقافیة الواحیة في وسائل اإلعالم..

مي في مجال تنمیة الواحات و التنسیق بین مختلف مؤسسات البحث مي في مجال تنمیة الواحات و التنسیق بین مختلف مؤسسات البحث تشجیع البحث العلتشجیع البحث العل

..الوطنیة واألجنبیة الوطنیة واألجنبیة 

في في یة الواحات و تدعیم مساھماتھایة الواحات و تدعیم مساھماتھاتشجیع بعث المنظمات غیر الحكومیة المكلفة بحماتشجیع بعث المنظمات غیر الحكومیة المكلفة بحما

..سیاسات التنمیةسیاسات التنمیة

::99القسم القسم 
::التشجیع على اإلستثمارالتشجیع على اإلستثمار

::1144الفصل  الفصل  

لى عقد شراكة بین القطاعین العام و الخاص لى عقد شراكة بین القطاعین العام و الخاص تعمل األطراف المتدخلة في الفضاء الواحي عتعمل األطراف المتدخلة في الفضاء الواحي ع

تتالءم و تتالءم و مشاریعمشاریعبعث بعث على على من خالل التشجیع من خالل التشجیع في المحیط الواحي في المحیط الواحي بغرض تشجیع االستثمار بغرض تشجیع االستثمار 

..طبیعة الواحة و تساھم في تنمیتھا و تطویرھا طبیعة الواحة و تساھم في تنمیتھا و تطویرھا 

كما یتم العمل على إعداد دراسات استراتیجیة بغرض الوقوف على أھم المشاریع التنمویة التيكما یتم العمل على إعداد دراسات استراتیجیة بغرض الوقوف على أھم المشاریع التنمویة التي

یمكن تركیزھا في الفضاء  الواحي و العمل على إفرادھا بنظام قانوني خاص صلب مجلة تشجیع یمكن تركیزھا في الفضاء  الواحي و العمل على إفرادھا بنظام قانوني خاص صلب مجلة تشجیع 

..اإلستثمارات اإلستثمارات 

::1010القسم  القسم  
::دعم التعاون الدوليدعم التعاون الدولي

::1155الفصل الفصل 

::و ذلك عبرو ذلك عبرالجغرافي المتمیز للبالد التونسیة الجغرافي المتمیز للبالد التونسیة العمل على حسن استغالل التموقع  العمل على حسن استغالل التموقع  

-- ستفادة من الخبرات األجنبیة ستفادة من الخبرات األجنبیة یة و بلدان الجوار لإلیة و بلدان الجوار لإلتعاون  مع المجموعة الدولتعاون  مع المجموعة الدولإیجاد آلیات إیجاد آلیات

. . في مجال حمایة الواحات   و تنمیتھا في مجال حمایة الواحات   و تنمیتھا 

--عالمیة لتمویل المشاریع عالمیة لتمویل المشاریع تعزیز التعاون مع المنظمات و المؤسسات العربیة و اإلفریقیة و التعزیز التعاون مع المنظمات و المؤسسات العربیة و اإلفریقیة و ال

..تنمیة الفضاء الواحيتنمیة الفضاء الواحيمع المنظومة  الواحیة  و التي من شأنھا مع المنظومة  الواحیة  و التي من شأنھا المتماشیةالمتماشیة

-- البالد التونسیة صلب المنظمات العالمیةالبالد التونسیة صلب المنظمات العالمیةالعمل على تمثیل العمل على تمثیل..
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::لثلثالجزء الثاالجزء الثا
::المنظمات المھنیة  الفالحیة المنظمات المھنیة  الفالحیة دوردور

::1166الفصل الفصل 

في األوساط الواحیة في األوساط الواحیة لفالحین الناشطینلفالحین الناشطینتعمل المنظمات المھنیة في القطاع الفالحي على اإلحاطة باتعمل المنظمات المھنیة في القطاع الفالحي على اإلحاطة با

..ثمار في الواحات ثمار في الواحات و ذلك بمساعدتھم على إنجاز البرامج و اإلستراتیجیات و مشاریع اإلستو ذلك بمساعدتھم على إنجاز البرامج و اإلستراتیجیات و مشاریع اإلست

::1177الفصل الفصل 

حسیس الفالحین و تكوینھم في المسائل المتعلقة بالمحافظة على حسیس الفالحین و تكوینھم في المسائل المتعلقة بالمحافظة على تتولى ھذه المنظمات القیام بتتتولى ھذه المنظمات القیام بت

الطبیعیة الطبیعیة لحثھم على حمایة الواحات و ترشید استعمال المواردلحثھم على حمایة الواحات و ترشید استعمال المواردوارد الطبیعیة داخل الواحات وارد الطبیعیة داخل الواحات المالم

..بھابھا

::1188الفصل الفصل 

أو جمعیات فالحیة  أو جمعیات فالحیة  تجمیع الفالحین في إطار مؤسسات تجمیع الفالحین في إطار مؤسسات تعمل المنظمات المھنیة الفالحیة على تعمل المنظمات المھنیة الفالحیة على 

مواردھا مواردھا استغاللاستغاللترشیدترشیدو و لتنسیق عملیات التدخل المشترك في الواحة بما یضمن حمایتھا لتنسیق عملیات التدخل المشترك في الواحة بما یضمن حمایتھا 

..و تحسین المردودیة اإلقتصادیةو تحسین المردودیة اإلقتصادیة

رابعرابعالجزء الالجزء ال
::المنظمات الصناعیة  المنظمات الصناعیة  دوردور

::1199الفصل الفصل 

ضرورة إقامة عالقات ضرورة إقامة عالقات و المصنعین و المحولین بو المصنعین و المحولین بارارلتجلتجتعمل المنظمات الصناعیة على تحسیس اتعمل المنظمات الصناعیة على تحسیس ا

تحسین تحسین بما یضمن بما یضمن جات الواحیة جات الواحیة منتمنتالعمل على تثمین الالعمل على تثمین التعاون مع الفالحین في شكل عقود إنتاج و تعاون مع الفالحین في شكل عقود إنتاج و 

. . الناشطین في المحیط الواحي الناشطین في المحیط الواحي ظروف عیش  ظروف عیش  

خامسخامسالجزء الالجزء ال
::الجمعیاتالجمعیاتدوردور

::2200الفصل الفصل 

الصلة المباشرة أو غیر المباشرة بالمنظومة الصلة المباشرة أو غیر المباشرة بالمنظومة تعمل الجمعیات الناشطة  في مختلف المجاالت ذاتتعمل الجمعیات الناشطة  في مختلف المجاالت ذات

حمایة الواحات حمایة الواحات بموضوعبموضوعتتعلق تتعلق على تنظیم ملتقیات و أیام تحسیسیة على تنظیم ملتقیات و أیام تحسیسیة بالتعاون في ما بینھا بالتعاون في ما بینھا الواحیة الواحیة 

..بالبالد التونسیة بالبالد التونسیة 

::2211الفصل الفصل 
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الجمعیات على إحداث شبكة جمعیات لتنسیق التدخل المشترك و وضع استراتیجیات موحدة الجمعیات على إحداث شبكة جمعیات لتنسیق التدخل المشترك و وضع استراتیجیات موحدة تعمل تعمل 

..الواحات و المحافظة علیھا الواحات و المحافظة علیھا بھدف تنمیة بھدف تنمیة 

::2222الفصل الفصل 

العمل على تنظیم الملتقیات و األیام التحسیسیة و التوعویة بالمنظومة الواحیة و عرض أھم العمل على تنظیم الملتقیات و األیام التحسیسیة و التوعویة بالمنظومة الواحیة و عرض أھم 

ممیزات الواحة عبر التاریخ و العمل على تنمیة الروح الوطنیة لدى المتساكنین و حثھم على  ممیزات الواحة عبر التاریخ و العمل على تنمیة الروح الوطنیة لدى المتساكنین و حثھم على  

..المحافظة على المنظومة الواحیة المحافظة على المنظومة الواحیة 

مشاركة جمیع المتدخلین في المنظومة الواحیة بغرض المحافظة علیھا         مشاركة جمیع المتدخلین في المنظومة الواحیة بغرض المحافظة علیھا         والحرص على ضمان والحرص على ضمان 

..و تنمیتھا و تنمیتھا 

أحكام مختلفةأحكام مختلفة::الجزء السادسالجزء السادس
الدخول حیزالتنفیذالدخول حیزالتنفیذ

::2233الفصل الفصل 

بھ  و یمكن تعدیلھا بھ  و یمكن تعدیلھا من قبل األطراف المعنیةمن قبل األطراف المعنیةتبني منظومتھ تبني منظومتھ حیز التنفیذ بمجرد حیز التنفیذ بمجرد ھذا المیثاق ھذا المیثاق دخل دخل یی

بتوضیح صالحیات المتدخلین في المنظومة الواحیة أو إضافة مجاالت بتوضیح صالحیات المتدخلین في المنظومة الواحیة أو إضافة مجاالت إما بإضافة أعضاء جدد أوإما بإضافة أعضاء جدد أو

..تدخل جدیدة تدخل جدیدة 

القوة التنفیذیة للوثیقةالقوة التنفیذیة للوثیقة
::2244الفصل الفصل 

األشكال   األشكال   من  من  شكل  شكل  بأي  بأي  التزاما من قبل األطراف      التزاما من قبل األطراف      ھذا المیثاق   ھذا المیثاق   مثل  مثل  یی
. . ھ مصلحة المنظومة الواحیةھ مصلحة المنظومة الواحیةاحترامھ و العمل بمقتضاه لما فیاحترامھ و العمل بمقتضاه لما فیىىعلعلو یفرض علیھم العمل و یفرض علیھم العمل 


