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المحلية وتثمين الموروث للنھوض بالسياحة  في المناطق  التنمية" حول الدولي الملتقى

خ-ل " الديناميكية ا�قتصادية والتحو�ت الديمقراطية ودور وسائل ا�تصال: الصعبة 
  .بجزيرة جربة 2012نوفمبر  16إلى  14الفترة من 

  
  الملتقى يمتقد

  
بالتعاون مع مركز ) مخبر ا�قتصاد والمجتمعات الريفية(المناطق القاحلة  معھد ينظم

المحلية  التنمية" حول الدولي الملتقىفرنسا  –البحوث حول علوم ا�تصال بجامعة لوران 
الديناميكية ا�قتصادية : وتثمين الموروث للنھوض بالسياحة  في المناطق الصعبة 

نوفمبر  16إلى  14 من خ8ل الفترة "الديمقراطية ودور وسائل ا�تصالوالتحو�ت 
    .جربةبجزيرة  2012

  
" لغات ، مواد أقاليم ورفادة"ھذا الملتقى في إطار البرنامج الفرنسي المغاربي  ويندرج

علوم اDع8م والتواصل ، اقتصاد (الذي يجمع باحثين في العلوم اDنسانية وا�جتماعية 
  .)وتاريخ

  
  :ھدفين  لتحقيقالملتقى   ويسعى

 الفاعلة العناصر من عدد مع العلمية والتجارب اIشغال من لعدد نتائج وتبادل تقديم -

    ،..حكومية جمعيات قرار، أصحاب باحثين،(

 كضرورة والتواصل ا�قتصادية بالديناميكية المتعلقة التحاليل وتعميق تشخيص -

 بين التعاون دعم سبل في للنظر وذلك ةوالمھدد الھشة اIقاليم إشكاليات لفھم

  .باIقاليم التنموية التوجھات إطار في والعامة الخاصة القطاعات

  
ھذا الملتقى الدولي القضايا المحلية للتنمية المستدامة في مختلف مناطق البحر  ويعالج

اIبيض المتوسط التي تواجه التحديات التي تفرضھا التغيرات المتعددة التي تشھدھا 
  .المنطقة بما في ذلك الظروف البيئية وا�جتماعية وا�قتصادية والسياسية

يكون ھذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على قضايا التنمية اDقليمية للمناطق التي  وسوف 
  :تعرف تحو�ت ديناميكية عميقة على الصعيد 

  .يةالمؤسسات الھياكل ضمن والتحو�ت والتمثيل الحكم أنماط:   ا"جتماعي -

  .ا�قتصادية والقواعد اDنتاج نظم تحو�ت:  ا"قتصادي -



2 
  

 اIنشطة تنمية وإعادة الطبيعية العوامل تأثير تحت البيئية النظم تغيير:  البيئي -

  .السياحية

 الثورة ظل في خاصة اDع8م وسائل تأثير ودور المعلومات تبادل قيمة:  ا"تصالي -

  .الرقمية

  
مشاركا من باحثين وطلبة ومھندسين ومختصين في  150في ھذا الملتقى حولي  ويشارك

مجا�ت اDع8م وا�تصال والتنمية المحلية والسياحية ينتمون إلى بلدان متوسطية 
  .ومغاربية وأوروبية وافريقية

  
 9مداخلة علمية تنقسم على  44البرنامج الذي يمتد على مدى يومين ونصف  ويضم

  .ورشات علمية وورشات مختصة
بعد عملية  ،)صفحة 633ورقة علمية تضم  43(نشر اDعمال العلمية الكاملة وقد وقع 

من مجلة معھد  28بعدد خاص عدد  ،مختصا 28تقييم من قبل لجنة علمية دولية تظم 
  .المناطق القاحلة بمدنين

  
اDشارة أن الملتقى خص بدعم العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية  وتجدر

وجامعة قابس ) تونس(البحث والتعليم العالي الف8حي  مؤسسة: الخصوص نذكر منھا ب
الصحافة وعلوم اDخبار  ومعھد) تونس(ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) تونس(
ومعھد ) المغرب(مدرسة علوم اDع8م بالرياض ) تونس(والمعھد العالي للتوثيق ) تونس(

ومرصد الصحراء والساحل ) الجزائر(نتوري جامعة م –البحوث حول المغرب المعاصر 
والمعھد الفرنسي للبحوث من اجل التنمية والوكالة الجامعية الفرنكفونية ووكالة التعاون 

  .اIلماني وسفارة فرنسا
  

  :التالية  العلمية على ھامش الملتقى الفعاليات وتنظم
مع مرصد  "اIنظمة الوطنية لمتابعة وتقييم البيئة" ورشة وطنية حول تنظيم -

  .الصحراء والساحل ووزارة البيئة
مع " دعم المبادرات المحلية ودور المجتمع المدني"ورشة علمية حول  تنظيم -

  فرنسا –المعھد الف8حي المتوسطي بمونبيلي 
دور اDع8م وا�تصال للنھوض بالتنمية السياحية "ورشة علمية حول  تنظيم -

احة بفرنسا ومعھد الصحافة مع اتحاد جمعيات ا�تصال والسي" بالمتوسط
  وعلوم اDخبار بتونس ومختصين في الميدان

   مجلس المؤسسة لمعھد المناطق القاحلة اجتماع -
تثمين التراث "أطروحة دكتوراه في علوم اDع8م وا�تصال حول  مناقشة -

              ."ودور الجھات الفاعلة
                


