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بسم هللا الرحمان الرحیم

و السیّداتحضرات الّسادة

الملتقى رحب بضیوف تونس الكرام المشاركین في أن أفي بدایة ھذه الكلمةیسعدني
نظام بحر األبیض المتوسط و الاالنظمة الوطنیة المعلوماتیة للمیاه بدول ال"مي حول اإلعال

و أن أتقدم إلیكم جمیعا بأحر التحیات معربا لكم عن "SINEAU-المعلوماتي الوطني للمیاه
سعادتي بوجودي بینكم لإلشراف على إفتتاح ھذا الملتقى العلمي الھام الذي یجمع نخبة 

تحسیس ین في مجال المیاه للتحاور وتبادل األفكار من أجلصّ تخاء والممتمیزة من الخبر
على أھمیّة قاعدات المعطیات و النظم المعلوماتیّة و الدعوة المتدخلین في قطاع المیاه 

كر بالذّ ، نخصّ اناتھبین مختلف مكوّ تلعبور المعلوماالكافیة مرونة الإرساءب ذلكولدعمھا
ا و ھمزید تطویر، و كذلك...القراراب و المستعملین و أصحظم الفرعیةنّ ال

بین الدول ومجال المیاهبین المؤسسات التي تنشط فيالخدمات المشتركة والمتبادلةتنمیة
  . ةاألورومتوسطی

لكل من ساھم في تنظیم ھذه الجزیل شكرالأن أتقدم بطیب لي بھذه المناسبةو ی
  :بالذكرو أخص رك في أشغالھا بتونس و شاالتظاھرة

األورومتوسطي للمعرفة في مجال المعلوماتيالھیئة المدیرة والوحدة الفنیة للنظام -
.SEMIDEالمیاه

.ضیة األوروبیة و البعثة التابعة لھا بتونسالمفوّ -
  .بتونس او إیطالی اسفارات فرنسا وأسبانی-
Facilité"یقیة للمیاه رفالسھولة اإل- Africaine de l’Eau"ھذا ممول تركیز
.النظام
الوكالة والبنك العالمي :PISEAUممّولي مشروع اإلستثمار في قطاع المیاه -

  ."GTZ"اني بتونس و التعاون التقني األلمالفرنیّسة للتنمیة و البنك اإلفریقي للتنمیة
ع عام و مختلف المتدخلین في قطاع المیاه من منظمات و مؤسسات تمویل و قطا-

   .مجتمع مدني

ضمن مكّونات برنامج "SINEAU"النظام المعلوماتي الوطني للمیاه و یندرج 
و ، 2013إلى 2009الذي یمتد من سنة IIPISEAUاإلستثمار في قطاع المیاه

مثّل وی، و البنك اإلفریقي للتنمیةالممول من طرف البنك العالمي و الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
ة للموارد ماإلدارة العاّ  االذي تنفّذھ"المیاه الجوفیّة فيالتصرف "إحدى عناصر مكّونة

.المائیة

حضرات الّسادة و السیّدات 
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اثر دراسة قطاع المیاه)SINEAU(الوطني للمیاه النظام المعلوماتي ھذاتم إنشاء
الخبرات في لتبادل المعلومات و ئماو إطارا علمیا مالاستراتیجیة ھامةأداةویمثل في تقدیرنا 

خاصة  حوض البحر األبیض المتوسطبلدان و على النطاق الوطني وبین تونس مجال المیاه 
قواعدكذلك على  ومرجعیةو تراتیب و معطیاتتقنیّة عتماد على مقاییس إلاب

حسب مواصفات وطنیّة و دولیّةالمرجع المشترك للمیاهمضبوطة ب

الصعید الوطني من تبادل المعلومات في قطاع المیاه علىتطویرانا منھا بأھمیةإیمو
المعلوماتيالنظامانخرطت تونس في ، من ناحیة أخرىالمتوسطيعلى المستوىناحیة و 

المؤتمر الوزاريانعقاد منذ ذلك وSEMIDEاألورومتوسطي للمعرفة في مجال المیاه
la(المحلي للمیاه بالتصرف األورومتوسطي المتعلق gestion locale de l’eau(

حدث أإحداث ھذا النظام باالعتماد على ذي تّم على إثرهو ال 1999سنة  -  بطورینو إیطالیا
للوصول إلى المعلومات وتبادلھا األنترناتباستخدامالتكنولوجیا المعلوماتیة و االتصال وذلك 

مكتب التقییم و البحوث بتكلیفصید البحريو الالمائیةو قامت وزارة الفالحة والموارد 
.SEMIDEالوطنیة لنظاماالتصالنقطة كاإلدارة العامة للموارد المائیة بالمائیة 

في إطار)SINEAU(النظام المعلوماتي الوطني للمیاه اھتمام تونس بتركیزو یندرج
علومات ومال معمجت مقوماتإرساء علىعلي العابدین بن الرئیس زینسیادةتجسید حرص

و تقلیص الفجوة الرقمیة بین األمم و التوظیف أمام النفاذ إلیھاإزالة الحواجزالمعرفة و
ي یعد قطاعا حیویا و ركیزة محوریة ذتكنولوجیا المعلومات الو االتصالاألمثل لقطاع

.نشر المعرفة وتعزیز التعاون بین األممالنمو وسیة في التقدم و ساأ

ا مع المشروع المجتمعي و التوجھ الرائد و الخیار المستقبلي لسیادة الرئیس و تماشی
العدید بإنجازو الصید البحري المائیة وزارة الفالحة و الموارد  قامت عليزین العابدین بن 

ة ــو تركیز منظومات إعالمیفي مجال المیاه من الدراسات اإلستشرافیة و اإلستراتیجیة 
و "2000Eau"2000اهــة میــة نخص بالذكر منھا منظومــمائیوارد الــإلدارة الم

والخارطات الفالحیة لمختلف الجھات و "GEORE"التصرف األفضل في الموارد المائیة 
ھذا تتعلق بمختلف جوانبعدیدة الدراسات الشاملة لقطاع المیاه التي تحتوي على محاور 

.القطاع اإلستراتیجي

مثاال حیا لما بقطاع المیاه المتصلة نظمة المعلوماتیةاألفي مجال المكاسب و تعتبر ھذه 
وصلت إلیھ بالدنا من تطور في ھذا المجال و في مختلف المیادین االقتصادیة والعلمیة و 

االندماج في الخارطة العالمیة و بثبات في مجتمع المعرفةاالجتماعیة مما مكنھا من االنصھار 
.بكوكبة الدول المتقدمةلتلتحق بثبات أھالصناعة الذكاء وبو

و تدعیما لھذا التمّشي عملت تونس على تنظیم قمة عالمیة لمجتمع المعلومات في 
إیمانا منھا بدور العلم و المعرفة في تقدم الشعوب و األمم ولما توفره التقنیات  2005نوفمبر 

.قافة مجتمع المعرفةاالتصالیة الحدیثة من تفعیل دور المجتمع المدني في نشر ث

وضع سیاسة من خالل بالدنا أبرز المجھودات التي قامت بھا أنأود في ھذا المجال و
العابدین بن علي الذي خّص القطاع الفالحي زینالرئیس مائیة رائدة أرسى قواعدھا سیادة 

مة عموما والموارد المائیة بالخصوص بعنایة كبیرة ومتواصلة تجّسمت من خالل وضع منظو
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متكاملة من التشریعات والخطط والمشاریع لتعبئة الموارد المائیة وإحكام التصّرف فیھا 
.بالشكل الذي یضمن استدامتھا لألجیال الحاضرة والقادمة

زین العابدین بن وفي ھذا اإلطار یتنزل البرنامج المستقبلي الطموح لسیادة الرئیس
من التغییر واإلنجاز واإلصالح في اتّجاه األفضل أمام جمیع التونسیین طورا جدیداعلي لیفتح

اإلنجازات الكبیرة في قطاع المیاه وذلك بوضع ھدف جدید وتعزیز وتحقیق نقلة نوعیة جدیدة 
النصف الثاني من العشریّةبدایة مع  %95مستوىیقتضي بلوغ نسبة تعبئة للموارد المائیة 

البعید واالستجابة لحاجیات كل والمتوسطقصد تأمین مختلف حاجیات البالد على المدى
.القطاعات االقتصادیة في حالة تتالي سنوات الجفاف إضافة إلى تحسین نوعیة المیاه

و أقصى الشمالدعیما للمكاسب التي تحققت بفضل الخطط المدیریة لمیاه الشمالتو
إطار االستراتیجیة والوسط والجنوب خالل السبعینات والثمانینات ولإلنجازات التي تّمت في

، ن تركیز شبكة متكاملة من المنشآت المائیةمكنت متي األولى لتعبئة الموارد المائیة وال
إنجازانطالقشھدالثانیة التي تالتكمیلیّة ضمن االستراتیجیة العشریة  لتعبئةیتواصل مجھود ا

مواصلةلى جانب وتغذیة المائدة، إو مجموعة من منشآت لفرش المیاه جیل جدید من السدود 
و ومواصلة تنفیذ البرنامج الوطني لتحلیة المیاهو دراسة تحویل فوائضھا عملیة ربط السدود 

.تعمیم برنامج اإلقتصاد في الماء على مختلف اإلستعماالت

، فقد بیّن ھذا التمّشي نجاح سیاسات تونس الطبیعیةورغم محدودیة اإلمكانیات
نسبة تزوید الریف بمیاه  بلغتت للبالد نتائج إیجابیة حیث وخیاراتھا التنمویة التي حقّق

مع  1987بالمائة سنة  35بعد أن كانت دون %94الشراب المستجیبة للمقاییس الصحیة 
.بھذا المرفق الحیوي بنسبة مائة بالمائةكامل الوسط الحضريتزوید 

القطاعات االجتماعیة وتثابر تونس على إحكام تعبئة مواردھا المائیة لتلبیة حاجیات 

ألف ھكتار من المناطق السقویة بمیاه الري عبر منظومة سقویة 405واالقتصادیة ولتزوید 
مجّھزة في جزء كبیر منھا بمعّدات االقتصاد في الماء بفضل البرنامج الوطني الطموح الذي 

دف إحكام بھلالقتصاد في الماء بالمناطق السقویة 1996أقره سیادة رئیس الجمھوریة سنة 
الزراعي الذي یعد المستھلك في المیدانوتثمینھا األمثلالوجھ الجیدفي المیاه على التصرف

.األول للموارد المائیة

الیوم "واعتبارا للنتائج المشجعة المسّجلة أذن سیادة الرئیس أن یقترن اإلحتفال بـ
في لمّرة الثالثة على التوالي لیتم تنظیمھ "یوم وطني لإلقتصاد في الماء"بـ" العالمي للمیاه

مختلف جھات البالد مع وضع خطة متكاملة لتجسیم البرنامج المرّسم لإلقتصاد في الماء في 
.سائر القطاعات

من اإلنتاج %50نسبة  2011سنة وینتظر أن تؤمن المناطق السقویة في موفى 

لك رغم أن مساحتھا ال ذحالیا و%35مقابل خاصة في السنوات الجافّة الزراعي الوطني

.المساحات المزروعةمن  %7تتجاوز 
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وإّن تحقیق ھذا الھدف الطموح یرتبط بتحسین اإلنتاجیة واالستخدام األفضل للموارد 
المتاحة وذلك یتوقف إلى حد بعید على مدى االستفادة من تطور التقنیات الحدیثة وعلوم 

زید تدقیق تقییمنا للموارد القابلة لالستغالل المیاه والتحّكم أكثر وبشكل أفضل فیھا بھدف م
تنمیة مستدیمة تصرف مندمج وولتكون متابعتنا لالستغالل متبّصرة ورشیدة حتى نضمن

.لھذا المورد الحیوي

وازنات المائیة تجیة في قطاع المیاه من تحقیق الیمّكنت مختلف الدراسات اإلستراتو إذ
القیام بدراسات بیس الجمھوریّة زین العابدین بن علي فقد أذن سیادة رئ2030إلى أفق سنة 

جیة شاملة و یو وضع خطة إسترات2050إستراتجیة جدیدة لقطاع المیاه إلى أفق سنة 
و النوعیّة و األبعاد متكاملة للمیاه في ذلك األفق مع التأكید على الجوانب الكمیة 

.اإلقتصادیّة و التكنولوجیا

،یّدات حضرات الّسادة و الس

برنامجا للمعرفة في مجال المیاه المعلوماتي الوطنيتتضّمن ھذه الندوة حول النظام 
التعریفجملة من المحاضرات و المداخالت المتعلقة بالعدید من مجاالت متنوعا و ثریا و 

المعلوماتیة على الصعید الوطني و المتوسطي و الدولي في مجال الموارد المائیة نّظمبال
في مجال جیة تعاون بین بلدان البحر األبیض المتوسط یعلى مدى تحقیق إستراتللوقوف

لنظم المعلوماتیة في افي میـدان كذلك المیاه عامة و قد ساھمت تونس في وضع أسسھا و 
والنّظر في اآلفاق المستقبلیة لتنمیة استعمال ھذه التقنیات ومواكبة خاّصةقطاع المیاه

ة وـوالمندمجطلعات المستقبلیة الخاصة باإلدارة المتكاملة تب للتطورھا السریع حتى تستجی
.األورومتوسطیّةالمستدیمة للموارد المائیة بین دول الشراكة

و تعد ھذه الندوة في تقدیري فرصة ثمینة لمزید تنمیة الوعي العام لبلدان الشراكة 
النّظماالتصاالت في تطویرلمعلومات والحدیثة لتالتكنولوجیاالمتوسطیة بأھمیة الرقمنة و 

وترشید استغاللھ تھفي المورد المائي وحمایالمحكمالوطنیة المعلوماتیة للمیاه قصد التصرف
االستجابة إلى حاجیات جمیع القطاعات االقتصادیة و و التصرف في الطلببما یضمن

.االجتماعیة منھ في أفضل الظروف على المستوى الوطني و المتوسطي

لى ثقة أكیدة بأن ثراء المداخالت وإلمامكم بالمواضیع المطروحة والحضور وإنني ع
وقعا لھالیة سیكونمفاءات العلمیة والجامعیة ستثمر آراء سدیدة ومقترحات عكالمتمیز لل

النّظام المعلوماتي الوطني و النظام المعلوماتي األورومتوسطي للمعرفة في إیجابیا لدعم 
.جیّة المتوّسطیة للمیاهیمجال المیاه و اإلسترات

وال یسعني في نھایة ھذه الكلمة إال أن أشكركم جمیعا على حسن اإلصغاء واالھتمام كما 
موه من أجدد خالص شكري وتقدیري لكل المشرفین على إعداد ھذا الیوم اإلعالمي لما قدّ 

و إلى كافة و كذلك إلى الخبراء الذین سیساھمون في تقدیم مداخالت وتنظیم محكمجیّدعمل 
متمنیا أن تكلل أشغالكم بالتوفیق و النجاح ثراء الحوارإ على المشاركین الذین سیعملون

.كاتھبرمة هللا وحوالسالم علیكم ور
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قائمة الضیوف و الشخصیات

المدعوةالتونسیّةالمؤسساتممثلي و 

الضیوف)1

:منظمات دولیّة و مؤّسسات تمویل
ة األوروبیّة و البعثة التابعة لھا بتونسالمفوضیّ -
ممثلي سفارات فرنسا و أسبانیا و إیطالیا بتونس-
للنظام المعلوماتي األورومتوسطي للمعرفة في مجال المیاه الھیئة المدیرة -
و الوحدة الفنیّة للنظام المعلوماتي األورومتوسطي للمعرفة في مجال المیاه-
Facilitéمجال المیاه السھولة اإلفریقیّة في - Africaine de l’Eau (FAE)

BADالبنك اإلفریقي للتنمیة
-AFDالوكالة الفرنسیّة للتنمیة -
FAO–منظمة األمم المتحدة لألغذیة و الزراعة بتونس -
GTZالتعاون التقني األلماني بتونس -
البنك الدولي-

شخصیات من خارج تونس)2

Walterالسید - MAZZITTIرئیس لجنة القیادة
Ericالسید - MINO منّسق الوحدة الفنیّة لنظامSEMIDE من فرنسا  

المدعوين من تونس)3

وزارة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحري-
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وزارة البیئة و التنمیة المستدیمة-
وزارة النقل-
وزارة التنمیة و التعاون الدولي-
اإلتصالوزارة تكنولوجیات -
وزارة الصّحة العمومیة-
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي-
مكاتب دراسات -
خبراء-


