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  2019جوان  24االثنان 
 

  عاّمة جلسة 13:00 – 09:00 الحّصة الصباحّية:

 التوقيت  
  09:15 – 09:00 كلمة االفتتاح للمنتدى للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 استراتيجيات التنمية واشكاليات الجدوى واالنصافاملداخلة االفتتاحية: 

 و عضو مركز االقتصاد بالسربون  1باريس-النتنار، أستاذ بجامعة السربون الدكتور روالند 

09:15 – 10:15  

 البديل التنموي" ومحتوى مشروعو معالم  تقديم أهم" 

قسم ل واملنسق العام على مشروع البديل التنموي  املشرف الدكتور عبد الجليل البدوي 

  االقتصادية واالجتماعيةالدراسات االقتصادية باملنتدى التونس ي للحقوق 

10:15 – 11:15  

  11:30-  11:15 استراحة

   13:00 – 11:30 نقاش مفتوح
 

 استراحة 

 

  18:30 – 15:00الحصة املسائية األولى  

 التوقيت الورشات مالحظات 

(1)جزء     : أّي استراتيجيات لتنمية جهوية بديلة؟1ورشة عدد 

 

15:00 – 16:30  

(1)جزء   على مستوى منظومة اإلنتاج؟ بديلة : أّي اختيارات2ورشة عدد 

(1)جزء  حصص(  3)ورشة تنجز في  : أّي إصالحات على مستوى منظومة املؤسسات؟3ورشة عدد     
 

 

16:45 – 16:30استراحة   
 

 

  18:30 – 15:00الحصة املسائية الثانية  

 التوقيت الورشات مالحظات 

(2)جزء     : أّي استراتيجيات لتنمية جهوية بديلة؟1عددورشة  

 

16:45 – 18:30  

(2)جزء   على مستوى منظومة اإلنتاج؟ بديلة : أّي اختيارات2ورشة عدد 

(2)جزء  حصص(  3)ورشة تنجز في  : أّي إصالحات على مستوى منظومة املؤسسات؟3ورشة عدد     
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2019جوان  25ء الثالثا  
 

  10:30 – 09:00الصباحية األولى الحصة 

 التوقيت الورشات مالحظات 

(3)جزء     : أّي استراتيجيات لتنمية جهوية بديلة؟1ورشة عدد 

(3)جزء  10:30 – 09:00  على مستوى منظومة اإلنتاج؟ بديلة : أّي اختيارات2ورشة عدد 

(3)جزء    املؤسسات؟: أّي إصالحات على مستوى منظومة 3ورشة عدد 
 

  10:45 – 10:30استراحة 

  3021: –10:45 ثانية الحصة الصباحية ال

 التوقيت الورشات مالحظات 

(1)جزء    لتحقيق البديل التنموي الدولية : إمكانيات توظيف العالقات االقتصادّية 4ورشة عدد 

 

10:45 – 12:30  

(1)جزء   : سبل الرفع من أداء منظومة التمويل لتحقيق البديل التنموي 5ورشة عدد 

(1)جزء   االجتماعّية؟ ملسألةباللنهوض بالعمل و الثروة و عادة توزيع إل : أّي سياسة 6ورشة عدد 
 

 

  16:00 – 14:30 االولى  املسائيةالحصة 

 التوقيت الورشات مالحظات 

(2)جزء    لتحقيق البديل التنموي  الدولية إمكانيات توظيف العالقات االقتصادّية: 4ورشة عدد 

 

14:30 – 16:00 

(2)جزء   : سبل الرفع من أداء منظومة التمويل لتحقيق البديل التنموي 5ورشة عدد 

(2)جزء   االجتماعّية؟ ملسألةباللنهوض بالعمل و الثروة و عادة توزيع إل أّي سياسة : 6ورشة عدد 
 

:5116 – :0016استراحة   

  0081: –16:15  الثانية املسائيةالحصة 

 التوقيت جلسة عامة

 "عوائق وأهداف سياسات التنمية اليوم"املداخلة االختتامّية: 

ورئيسة مركز علوم الرياضيات واالقتصاد  روالند بوريلي، أستاذة االقتصاد بجامعة قرونوبل الدكتورة

 التطبيقي بفرنسا

16:15– 18:00 

 

 


