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  الجیل الثاني إنطالقندوة برنامج 
  من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء السكنیة

 

  
  

إلى  صباحا 8من الّساعة تمتد فعالیات الندوة  2019لیة یجو  4یوم   : الندوةتاریخ إنعقاد 
  .بعد الزوال دق 30س  13ة ــالّساع

  .نزل ریجنسي بقمرت :إنعقاد الندوة  مكان
  
  

  ؛وتسجیل المشاركین إستقبال  :صباحا  8:00الساعة 

     : صباحا 9:00الساعة  

  .المنظم على هامش الندوة زیارة معرض إنجازات وكالة التهذیب والتجدید العمراني

  :الرسمیة الخطب  

  دق ؛ 5: وزیر التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة تقدیم الندوة من قبل السید  
 دق ؛ 5: السید سفیر فرنسا بتونس  كلمة 
 ؛ دق 5:  كلمة السید سفیر اإلتحاد األوربي بتونس 
  ؛ دق 5:  الستثمار بتونسلكلمة السید مدیر مكتب البنك األوروبي 

  
من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء  ولل األبالجیة متعلقعرض كبسولة 

  ؛ السكنیة
 

 ؛ دق 5:  والبیئة كلمة السید وزیر الشؤون المحلیة 
  ؛ دق 5:  والتعاون الدولي السید وزیر اإلستثماركلمة  

من برنامج تهذیب وٕادماج األحیاء الجیل الثاني بعرض كبسولة متعلقة 
  ؛ السكنیة

 رئیس الحكومةالسید یوسف الشاھد، قبل  منالندوة  افتتاح.  



2 
 

طاریة إلنجاز الجیل الثاني من برنامج تهذیب اإل االتفاقیةتوقیع :  صباحا  10:15الساعة 
وزارة و والتهیئة الترابیة  واإلسكانبین وزارة التجهیز  السكنیةوٕادماج األحیاء 

  .الشؤون المحلیة والبیئة ووكالة التهذیب والتجدید العمراني

  ؛ندوة صحفیة   - :صباحا  10:30الساعة 
 .ستراحة قھوةإ -

  
  

  ؛كلمة السّید الّرئیس المدیر العام لوكالة التھذیب والتجدید العمراني  : اصباح 11:00الساعة 

  ؛ اللیلوادي ة بمشروع متعلقال كبسولة ال  عرض : اصباح 11:15الساعة 

 :الثاني األول و الجیلبرنامج تھذیب وإدماج األحیاء السكنیة تقدیم  : اصباح 11:20الساعة 
 السید حاتم الیحیاوي": نحو مقاربة جدیدة للتأھیل العمراني: تھذیب األحیاء الفوضویة "

  .المدیر العام المساعد لوكالة التھذیب والتجدید العمراني

برنامج تھذیب وإدماج األحیاء من الجیل الثاني  مستجدات" : صباحا 11:50الساعة 
  ."السكنیة

 برنامجا تشاركیا ":  برنامج  تھذیب وإدماج األحیاء السكنیةمن  الجیل الثاني
والسید  مكتب المساندة القّیمة "قفصي شیرازالسیدة  "یستمع إلى المواطنین

  ؛) '15( الطاھر العیساوي رئیس مشاریع بوالیة صفاقس
 بحیي  للمقاربة التشاركیة ة بالتجربة النموذجیةمتعلقال كبسولةعرض ال

  ؛ صفاقسوالوفاء ب اءالخضر
 ؛المقاربة التشاركیة ھداف أ  
  الوطنیة البرمجةالعمرانیة والدراسات آلیات المقاربة التشاركیة على مستوى.  
 التھذیب وكالة مدیرة بال الشواشي مآالسیدة  : )'15(شراكة مع البلدیات ال تدعیم

  ؛ي والتجدید العمران
  ؛وع المشرة بمراحل تنفیذ لقعمتعرض كبسولة 
  والبلدیاتآلیات ورھانات الشراكة بین الوكالة. 
  30( الدولیةتستجیب إلى المواصفات من أجل مشاریع بلدیة : مقاربة بیئیة ':(   

  التھذیب السیدة عبیر بن جنات مدیرة بوكالة  :التمشي البیئي واإلجتماعي
  ؛ والتجدید العمراني

 السید فوزي : ئة یمخاطر الفیضانات في عملیات التھو آلیات النجاعة الطاقیة
  .التھذیب والتجدید العمرانيبن الطاھر مدیر بوكالة 

  
  .والغداء الندوة إختتام :صباحا  13:30الساعة 


