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   البحثمخبر  

  "التنمية الترابية  الحوكمة"

 

 برنامج الندوة الدولية 

 " الديناميات، التنمية والحوكمة المحليّة: الترابات " 

 ، بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس 2021ديسمبر  4و 3و  2

 

 التوقيت 

 إستقبال المشاركين                               8.30

    المؤتمر افتتاح                  9.30 – 8.30

 مخبر البحث    ئيسر  مراد بن جلولستاذ كلمة األ                              

 عميد كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتــونس     عبد الحميد فنينةكلمة األستاذ                               

 جامعة تـــونس  رئيــس سيدهمالحبيب تاذ كلمة األس                             

 : المجال المحلي: الرهانات والتحديات( 1) الحّصة األولى                        

 الميّسر: عمر بلهادي )أستاذ مميّز في الجغرافيا( 

ابات المحلية في زمن الحوضرة: ("الترمخبر الحوكمة والتنمية الترابية، )جامعة تونس عدنان حيدرأ. :ةالمحاضرة االفتتاحي : 9.30-10-

 تقارب اإلنتظارات وتعدد المسارات"

العودة إلى اعتماد التراب المحلي في التنمية  ، " لماذا(الترابيةمخبر الحوكمة والتنمية  ،)جامعة تونسصديق الفازعي  .: أ10.20 -10.00-

 " والحوكمة؟

إليزي ركلي ووصف الوحدات الترابية  "(، حوكمة والتنمية الترابيةمخبر ال، جامعة تونس) أحمدار بن عـبد الست: 10.20-10.40-

 )مداخلة بالفرنسية( ".سيــة في أواخر القرن التاسع عشرالتون

 نقاش : 10.40-11.00-

 استراحة قهوة : 11-11.20-

 1دينامية الترابات المحليّة  :(2) الحّصة الثانية

 

 غرافيا( أستاذ تعليم عال في الج) عدنان حيدر أ. :  الميّسر

)جامعة سوسة، مخبر الحوكمة والتنمية الترابية( "التمدد الحضري بشط مريم بالشمال الشرقي لسوسة"    هشام عباسي :  11.20-11.40-

 )مداخلة بالفرنسية( )

الترابية  )جامعة تونس مخبر  ـاحيبسمة الري:  11.40-12.00- مية المجالية العالمي للصناعة والدينـــا-جدلية المحلي( "الحوكمة والتنمية 

 " لمدن بحيرة بنزرت

 "بلدة الذهبيات )العال، والية القيروان(لالدينامية الترابية  (،)جامعة منوبة  طاهر ذهبـي" : 12.00-12.20

بوسعادة:  12.20-12.40 بن جبارة  الترابية(  سارة  والتنمية  الحوكمة  مخبر  تونس  المحلية  )جامعة  الحوكمة  الترابية ورهان  "الدينامية   ،

 يرة جربة" )مداخلة بالفرنسية(.بجز

اآلليات والديناميات في مدينة    المواطنية:ون في ظّل المشاركة  الفاعلون المحلي  ،"(INAU)طابة دكتوراه،    سامية نقوش:  12.40-13.00

 )المغرب(" )مداخلة بالفرنسية(.  نوشافشا
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 نقاش : 13.00-13.30

 1: دينامية الترابات المحليّة (3) لثةالحّصة الثا

 لميّسر: فضيلة العلوي )أستاذة تعليم عال في الجغرافيا( ا

قيزاني:  15.00-15.20 السياحةمنيــر  لقطاع  الظرفية  األزمات  آثار  اإلقتصادية    ،  الحياة  مثال مدينة ســوسة    ـنة:للمدي  ماعيةواإلجتعلى 

 .)مداخلة بالفرنسية( )تونس(

بوستيل  :  15.20-15.40 دحلب،فريال  سعد  " -1البليدة    )جامعة  وأنما  الجزائر(  بالجزائررهانات  الحضري  شبه  التتريب  مداخلة  )"  ط 

 بالفرنسية(. 

 " إعالن دقاش مدينة سياحية: هل لديه انعكاسات على التنمية المحلية؟ )جامعة سوسة( " فتحي بوليفة: 15.40-15.00

 نقاش : 16.00-16.20

 1الترابات المحليّة  حوكمة : (4) رابعةالحّصة ال

 ( مخبر الحوكمة والتنمية الترابية ) ي زارعي فوزالميّسر: 

 ")مداخلة بالفرنسية(الجديدة   ظّل الليبراليةالحوكمة المحليــة في فرنسا( "-)جامعة بواتتي  إيرك بويسي: 16.20-16.40-

الحوكمة والتنمية  )جامعة تونس، مخبر    ، حمـــودة سمعلي(مخبر الحوكمة والتنمية الترابية)جامعة منوبة،    أنور هاشمي:  16.40-17.00

 " )مداخلة بالفرنسية(.الترابي، من المحلي إلى العالمي.مفعول الحث والتونسية  الموانئ" (،الترابية

الترابية  -)جامعة سوسة  محمـــد هالل:  17.00-17.20 والتنمية  الحوكمة  م"  (مخبر  في مركز  الحضري  الهويـــة    ســـوسة:دينة  المشهد 

 .الفرنسية(")مداخلة بل والحوكمةوالتمث

التدهور   ياموسوكرو:ــنة  مدي"،كوكودي، كوت ديفوار(  وات بوانيي،)جامعة هف  فريديريك أرميل ميميل:  17.20-17.40 من الشهرة إلى 

 ." )مداخلة بالفرنسية(الحضري

 نقاش  :17.40-18

 2021ديسمبر  03 الثاني:اليوم 

 2 المحليّة: حوكمة الترابات (5) الحصة الخامسة

 ث حول التنمية، فرنسا( و، معهد البح)باحثالميّسر: ألكسيس سيارا 

لحسين:  8.50-  8.30- وأمزيل  فاطمة  المحلية    اآلداب)كلية    اليماني  الحوكمة  بين  التراث  " حماية  المغرب(  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم 

 واإلستدامة الحضرية" )مداخلة بالفرنسية(. 

الترابية  ،)جامعة تونس  رعيمهى بوجليدة وفوزي زا:  9.10  -8.50 البحث الحوكمة والتنمية  ال( "التمدّ مخبر  والحوكمة المحلية    مجاليد 

 )مداخلة باللغة الفرنسية(. بمدينة صغيرة بأطراف تونس الكبرى: مثال المرناقية"

الترابية(  )،  الجزيريإبراهيـــم  :  9.30  -9.10- والتنمية  الحوكمة  البحث  مخبر  تونس،  نمو"جامعة  في  لذج  أّي  المحلية  للتنميــة  لحوكمة 

 " )مداخلة باللغة الفرنسية(.إشكل ب -ةالوطنيحمية سياق الحفاظ على الوسط الطبيعي؟ حالة الم

 -مثال سهول غار الدماء  :الّريمقاربة خرائطية لمتابعة فاعليــة التصّرف الجماعي في  "   (جامعة تونس)  ، سمعليحمـــودة  :  9.30-9.50-

 باللغة الفرنسية(.)مداخلة " بوسالم

 نقاش  :9.50-10.15-

 قهوة–استراحة : 10.30-11.00

 

 



3 

 

 

 

 3الترابات المحليّة  (: تنمية 6) ةالحصة السادس

 الميّسر: مراد بن جلول )مدير مخبر البحث الحوكمة والتنمية الترابية( 

فرنسا() ،  رويودومينيك  :  11-11.20 بواتيي،  الوساط"  جامعة  منظور  من  المحلية  للسياسات  التنمية  معمق  تجديد  فرنسا:  في  الترابية  ة 

 )مداخلة باللغة الفرنسية(." العمومية المحلية

الشعبية: مثال   األحياءوتنمية    الجمعيات  تدخالت امعة تونس، مخبر البحث الحوكمة والتنمية الترابية( ")ج  فوزي زارعي:  11.20-11.40

 )مداخلة باللغة الفرنسية(.لتونس الكبرى("  طراف الغربيةمنظمة الكشافة التونسية بحي صنهاجة )األ

 " التحـــوالت الترابيـــة في قطرانـــه: األطراف الفاعلـة وأدوارها،")جامعة سوسة( جة نهى فتينيـــخدي: 12- 11.40

الشافعي:  12.20  -12 الترابية(،"   فتحي  والتنمية  الحوكمة  البحث  الدكتوراه، مخبر  بعد  اال  )باحث  األنشطة  الموازية انعكاسات  قتصادية 

 " على استخدام المجال الحضري والقيم العقارية بمدينة بن قردان.

 نقاش : 12.20-13

 3الترابات المحليّة   (: تنمية7ة )بعالحصة السا

   )باحثة بمعهد البحث حول المغرب المعاصر، مخبر البحث الحوكمة والتنمية الترابية( الميّسر: هند بن عثمان

)أمير:  14.50  -14.30- بّكــور  كاهنة  الحضرية،    الجزائر(  USTHBة  لبجاية:  البلديات  بين  للتعاون  للتهيئة والتعمير  المديري  "المثال 

 أيـّـة استراتيجيات لتثمين التراب من أجل تحضر تدريجي ومتحكم فيه؟ " )مداخلة بالفرنسية(. 

خلدون:  14.50-15.10- ابن  بهية  مسعود؛  بن  زناب  الرباط(FSJES)  زينب  محلي ا"  ،  لتراب  وتهيئة  تطّور  المغربي:  لساحل 

 هش")مداخلة بالفرنسية(.

الجزائر( "نقاط قوة التنمية السياحية بالجزائر")مداخلة باللغة -عنابة  دكتوراه، جامعة باجي مختار،)طالبة    تواتي ربيعة:  15.10-15.30-

 الفرنسية(.

ة التصّرف في المخاطر في ظّل الالمركزية. منظور استشرافي بين "سياس  (CNRSإيرين فاليتيتو، )طالبة دكتوراه،  :  15.30-15.50-

   ليما وتونس الكبرى" )مداخلة بالفرنسية(

 نقاش : 15.50-16.10-

 2المحليّة ديناميات الترابات (: 8ة )مناثالحصة ال

 الميّسر: خالد عبازة )أستاذ محاضر في الجغرافيا، مخبر بحث بيكاد( 

( " دينامية المناطق الرطبة الهشة: دور الفاعلين وتركيز المدينة المستدامة. مثال بحيرة  VADاحثة، )ب رفيقة سعداوي : 1610-16.30-

 مداخلة بالفرنسية(.5تونس الجنوبية" 

مطار بالشمال الشرقي التونسي في إطار التغيرات واال ة( " تطور الحرار، مخبر بيكاد)جامعة تونس زهير الحالوي: 16.50 -16.30-

 ال جهة بنزرت" )مداخلة بالفرنسية(.المناخية. مث

 )مداخلة بالفرنسية(. "تغير واتجاهات درجات الحرارة القصوى ببنزرت"  )جامعة تونس( صفاء بن رمضان: 17.10 -16.50

 نقاش : 17.10-17.30-

   اختتام الندوة.: 17.30-

 

 

 

                                           


