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 سليم الفر�ا�ي�لمة السّيد 

 الّصناعة واملؤّسسات الّصغرى واملتوّسطةوز�ر 

 ندوةحولتوزرواليةصديقةللبيئةالِافتتاح�� 

 2018 نوفم�� 2توزر -

 

 وا�� توزر، السيدصا�ح مط��اوي 

عب،
ّ

 السّيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الش

 السادة والسّيدات رؤساء وأعضاء املجالس البلدية

 السادة والسّيدات املسؤول�ن ا�جهو��ن بوالية توزر

حضرات السيدات والسادة، 

" التي تنتظم تحت سامي اشراف توزر والیة صدیقة للبیئة الندوة حول "فعالیات افتتاح الیومیسعدني أن أتولى 
یوسف الشاھد،وذلك في إطار المبادرات الحكومیة من أجل التنمیة والتشغیل. ، السیدرئیس الحكومة

المتدخلین على المستوى المحلي والجھوي والمركزي الذین أبوا أرّحب بالحضوروكّل واسمحوا لي في البدایة أن 
إال أن یشاركونا ھذه التظاھرة. كما أتوجھ بتحیة خاصة الى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على 

 حضورھم ودعمھم. 

شركائنا من الدول الشقیقة والّصدیقة ومن المنظمات والھیئاتالدولیة بضیوف تونس الكرام وأرّحب وال یفوتني أن
كما أتوّجھ .  االنتقال الطاقيمجالمتواصلة في معاضدة المجھودات الوطنیة في ساھماتھم ال عن تقدیري لماعبرم

 وأخص بالذكر  النجاح لھاظروفبالّشكر إلى المشرفین على تنظیم ھذه التظاھرة وإلى كل من ساھم فیتوفیر 
 السلط الجھویة وعلى رأسھم السید والي توزر.

 
 حضرات السیدات والسادة

المالیة تفاقم عجز المیزان الطاقي وتداعیاتھ السلبیة على النمو االقتصادي وعلى ال یخفى على أحد أن 
أفرز ضرورة انتھاج مقاربة جدیدة لدعم السیاسة ،ما تشھده السوق العالمیة من تقلبات،في ظل العمومیة

 المتعلقة بالنجاعة الطاقیة وتنمیة الطاقات المتجددة.
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وھي عناصر لطالما مثلت اھتمام دولي ضمن االقتصاد األزرق المستدام والتي كان لتونس شرف احتضان 
فعالیات النسخة األولى للمنتدى المنتظم خالل أكتوبر الماضي، ولخیر دلیل لتوجھ تونس، الجمھوریة الثانیة، 

 .نحواالنخراط في االقتصاد األخضر من خالل اعتماد منوال تنمیة متجدد وطموح وشامل ومستدام
 

نمط جدید لإلنتاج  لالنتقال الطاقي باعتماد 2016وفي ھذا اإلطار تتنزل االستراتیجیة الوطنیة للحكومة منذ سنة 
المتوفرة في مجال النجاعة الطاقیة مع إلمكانات على تنویع المزیج الطاقیواالستغالل األمثللواالستھالك یرتكز 

تتعلق بالتخفیض في استھالك الطاقة والترفیع في حصة الطاقات 2030تحدید أھداف طموحةفي أفق سنة 
 .%30المتجددة في المزیج الكھربائي تباعابـ

وھو ما ینسجم تماما مع توجھات بالدنا التي انخرطت في الجھود الدولیة للحد من التغیرات المناخیة بالتعھد 
 .2010، مقارنة مع سنة 2030 فیأفق سنة % 41بالتقلیص من كثافة الكربون في االقتصاد الوطني بنسبة 

یؤكد األھمیة القصوى التي تولیھا  مایمن ھذه السنة25 و فیفري28 بتاریخ نولعل تخصیص مجلسینوزاریي
على خطة عمل لتسریع تنفیذ برامج الطاقات المتجددة والتي ، حیث تمت المصادقة الحكومةلھذا المجال الحیوي

 مبرمجة إلى قرابة MW 1000 من 2020ستمكن من الترفیع في القدرة المركزة في غضون سنة 
1900MWعلى جملة من اإلجراءات ةصادقوتمت كذلك الم الخاصّ .م دبشراكة مع القطاع 6000 باستثماراتبـ 

 2022-2018سیتم تنفیذھا في الفترة  م د 2000بـاتوالمشاریع ذات األولویة في میدان النجاعة الطاقیة باستثمار
 .والتي من شأنھا أن تساھم في تخفیض استھالك الطاقة

 األولى عربیا  تونس ترتیبتجلى من خاللاعتراف دولي، ب الّسیاسة اِالستشرافیة التي انتھجتھا تونسوقد حظیت
لبنك الّدولي وذلك لتقریر طبقاآلخر  بلدا 111 بلدا في مجال النجاعة الطاقیة من ضمن 20وإفریقیا ضمن أحسن 

% سنة 25الطاقة بنسبة كثافة  أساسا في تخفیض تمن تحقیق نتائج ھامة تمثّل كما مكنت .2016بالنسبة لسنة 
. 1990 مقارنة بمستوى سنة 2017

 حضرات السیدات والسادة

 المبادرة التي أطلقھا السید رئیس الحكومة في إطار" في توزر والیة صدیقة للبیئة"تتنزل ندوتنا لھذا الیومحول 
ا الوطنیة والدولیة في مجال الحد نالتزام الحكومة بتحقیق االنتقال الطاقي واإلیفاء بتعھداتوتبرز فیفري الفارط 

 "توزروسإضفاء بعد جدید على جوھرة الصحراء ومدینة األحالم "، وھو ما من شأنھ من التغیرات المناخیة
 .كما سماھا الرومان

إلعطاء إشارة االنطالق الفعلي لتنفیذ المبادرة الحكومیة لجعل واسمحوا لي بھذه المناسبة أن أعبر عن سعادتي 
 من مشاریع النجاعة الطاقیة والطاقات المتجددة والتي المراحل األولى عبر تنفیذ والیة توزر صدیقة للبیئة،

 یمكن عرضھا كاالتي:
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 من مصادر متجددة ننتظر أن تساھم مشاریع الطاقات المتجددة في تغطیة حاجیات الوالیة من الطاقة الكھربائیة •
 میغاواط من الطاقة الشمسیة من قبل الشركة التونسیة للكھرباء 20، حیث یجري تركیزتحافظ على البیئة

  میغاواط،1000 میغاواط في إطارنظام اللزماتلتركیز 50والغاز عالوة على تخصیص 

 في انجاز برنامج نموذجي 2019 األھمیة التي یستحق، من خالل االنطالقسنة الجانب اِالجتماعيتم إیالء  •
لمساعدتھا على التخفیض بتمویل كلي من صندوق االنتقال الطاقي وذلك  محدودة الّدخل  عائلة10.000یخص 

 تجھیزھا بوسائل إنتاج للكھرباء من الطاقة الشمسیّة الفوطوضوئیّةةالكھرباءبمن فاتور
)PROSOLELECSOCIAL(. 

) PROMOISOL مسكن بتوزر(1000 تنفیذ المرحلة النموذجیة لبرنامج عزل أسقف المساكن الفردیة یشمل  •
 توزیع ك) وكذلPROMO FRIGO ثالجة قدیمة بأخرى ذات نجاعة طاقیة عالیة (5000، واستبدال 

). كما یجري اإلعداد لتنفیذ  PROMOLED فانوس مقتصد للطاقة لفائدة العائالت محدودة الدخل(30.000
 المرحلة األولى من مشروع تجدید أجھزة اإلنارة وتركیز أنظمة فوطوضوئیةبالمساجد.

وكذلك ھو الشأن بالنسبة للبلدیات في إطار برنامج وطني للرفع من النجاعة الطاقیة لشبكات التنویر العمومي بـ  •
 م دلعملیات التدقیق بتمویل مشترك من صندوق االنتقال الطاقي والتعاون السویسري، علما أنھ تم اختیار 2

مجمع مكاتب الدراسات الذي سیشرف على ھذه العملیة. وسیتم في ھذا اإلطار استبدال أجھزة اإلنارة بأخرى 
 م د ستمكن من تقلیص فاتورة الكھرباء للبلدیات في حدود النصف. ویتم 340ذات نجاعة طاقیة عالیة بكلفة 

حالیا اإلعداد لتنفیذ برنامج نموذجي في والیة توزر على میزانیة صندوق االنتقال الطاقي في انتظار إتمام 
 اإلجراءات المتعلقة بتمویل المشروع. 

من ھیاكل عمومیة وجماعات محلیة وفاعلین اقتصادیین ومجتمع مدني  المتدخلین كل تضافر جھود ونعول على
اإلقلیمیة للسھر على حسن تنفیذ ھذه المشاریع، مبرزا الدور المھم للمؤسسات والمنظمات

 لبلوغ األھداف المرسومة.الضروریة والمساندةمالیةلتعبئةالمواردالوالدولیة

 حضرات السیدات والسادة

 لكل من سھر على تنظیم فعالیاتھا مجدداتشكراتيأن أتمنى النجاح ألشغال ھذه الندوة إال ال یسعني في الختام 
  على الحضور والمساھمة. ولكل الضیوف الكرام

 أشكركم ع�� حسن املتا�عة


