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   "تهيئة والتنميةال و مدينةال"وحدة البحث تنظم                          

  جمعية الجغرافيين التونسيين و 
  و المعهد األعلى لمهن التراث

العمرانية بحوثالجمعية التونسية للدراسات وال و                      

  

                                                                يالملتقى الدولي السادس حول تراث المتوسط

RIPAM 6 

5105نوفمبر  8و  7و  6و  5تونس   

  موضوعه

نحو اندماج أفضل المتوسط،التفاعالت حول التراث بين ضفاف   

 
، الى  5115منذ ( شاهدمختصون في المو مؤرخون ، جغرافيون ، عمرانيون ، معماريون)حاول باحثون جامعيون     

( الخ...إداريون ، غير حكومية منظمات ، تسيير و محافظة كلهيا ، محافظون)خبراء و مهنيون من قطاع التراث جانب 

.المتعلقة بالتراث المعماري في إطار لقاءات دورية مسائلدراسة مختلف ال ،ة دون من دول عديقادم  

لتراث المعماري و العمراني وإدماجه في ل أشمل و أعمق كمعرفةتحديات مختلفة الخمس السابقة  اللقاءات قد أبرزتو

و عليه ية تقنيات الحفاظ و تنم ، ن الممارسات التقليدية في البناءوكذا تثمي ،قابل للتحكم مستدام و ،و متجدد  إطار حيوي

.دارة التراثإراسة إستراتيجيات د  

جنوب /  التعاون شمال دعملذي تنظمه تونس على السادس ايات يركز الملتقى و في محاولة لتطوير هذه التحد     

.ري بين مختلف المتدخلينة بالتراث المعماري و محيطه الحضكوسيلة لتعزيز تبادل المعارف و المهارات المتعلق  

 التي تركزو  ةالسابقالدول المنظمة للملتقيات  قبللذي أعد من امع األهداف الخاصة بالميثاق  وقد حاولنا بذلك التجاوب  

.الخصوصيات احترام ضمان مع إعطائها هوية موحدة قوية الى جانب   )RIPAM )  روح التعاون و آليات إنجاز"على    

  محاور الملتقى

 و (صناعي و منجمي)تراث اقتصادي  و (شاهدثار و مآ)األثريات تراث من : تصنيف التراث  (1     

تراث  و (الخ...منشآت مينائيةو  ، للنقل البري و الحديدي محطات)خاصة بالنقل التحتية ال يةبنالتراث 
.ريفي  

مدينة الوأحياء الحقبة االستعمارية و ، عتيقةالمدينة ال)توسطي متراث عمراني و معماري  (2     

                                                           . (تقليديةال

                     .رقميةالنمذجة الو  التقليدية بناءالمواد  ، حياء التراثإ ترميم و: تقنيات التحليل  (3     

.    لمدينة الغد يةإستراتج ةأي:  التراث المبني و التراث األخضر رابط و تفاعلت( 4       

تثمين المراكز الحضرية  و ،التراث  دراك و حمايةإ: و الفاعلون في التراث  ياتستراتيجاإل( 5

. ةتشاركي بصفة السكان قبلمن  هاتراثية وتسييرالمواقع الو إدماج  دارةإ، التاريخيةحياء األ  
 



 اللجنة العلمية
 

لشبونة البرتغال -لوسيادا  –اليقريا            سيتاد . ج.ألبرتو  -  
تونس( جامعة قرطاج) و التعمير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية                عالنينجالء  -  
تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير              بالحارثتوفيق  -  

جامعة المسيلة الجزائر          خلف هللا بو جمعة -  
الجزائر –عنابة  –أنيسة بوخميس              جامعة باجي مختار -  
  الجزائر  -عنابة  –قدور بوخميس              جامعة باجي مختار -
المغرب -الدار البيضاء  -كلية عين شق          شويكي  مصطفى  -  
.الجمعية التونسية لحماية المدينة العتيقة تونس        دوالتليعبد العزيز  -  
جامعة تونس -كارم داسي                 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية   -  
جنوة إيطالية             فراتيني  فابيو  -  

خبير في التراث الحضري             قدورة  - محمود  
فرنسا   -5جامعة أكس مرسيليا  وريناكريستيان قارنيرو م -  

البرتغال –لشبونة  -لوسيادا  جامعة             سغونزالفيليب  -  
المغرب - موالي اسماعيلجامعة  –العلوم بمكناس كلية               حدادمصطفى  -  
فرنسا –مونتون             هويجون روبار  -   
المغرب  - جامعة القاضي عياض مراكش           أبن سينا منصف  -  
تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير               يجليدأحمد ال -  
المغرب  -كلية العلوم بمكناس            كمال سعيد      -  
مصر  -جامعة الفيوم       زاميمحمد سعيد الخ -  
تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير           قصوري هشام   -  
مركز التراث بمرسيليا              ماي    روالن  -  
جمعية الحفاظ على المدينة العتيقة تونس          لي   زوبير موح -  
تونس - سوسة - بشط مريم المعهد العالي للفالحة         رجب     هشام  -  
فرنسا -5جامعة ليون                ريكوجون  -  

تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير           عي سبيعبيد ال -  

جامعة تونس -عامر يونس          كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية   -  
 

 لجنة التنظيم
 

تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير  بالحارثتوفيق  :المنسق  

          
تونس ( جامعة قرطاج)عي           المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير سبيعبيد ال -  
تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير               فقيه قابيل  -  
تونس( جامعة قرطاج)المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير             ظاهرجم النا -  
تونس – منوبة – والفنون واإلنسانيات اآلدابكلية      اوي   خليفة البرك -  
تونس ( جامعة قرطاج)نجاة الهذلي            المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير  -  
  جامعة تونس -كارم داسي             كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية   -
جامعة تونس -عامر يونس            كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية   -  
جامعة تونس -كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية         زراعيفوزي ال -  
تونس -منوبة  –واإلنسانيات كلية اآلداب والفنون بن بو بكر     حبيب  -  
جامعة تونس –محسن العايب        المعهد العالي لمهن التراث  -  
  تونس - قسبصفاو العلوم اإلنسانية  اآلداببقلوطي     كلية أسماء ال -
 
 



 

                                                                                    

عمليةمسائل   
(و معلقاتمداخالت و عروض )لتقديم المساهمات  انخصصي 5105نوفمبر  6و  5يومي  °  

.التراث علىة للرحالت الدراسية المركز 5105نوفمبر  8 و 7 يومي خصصي بينما  

tunis.ripam6@gmail.com   :إلى العنوان التالي ومشاريع المعلقاتتقدم المقترحات البحثية  °

فراغال اعتبار بدون) على األكثر حرف 5111 ملخص منال وعنوان تحتوي المقترحات على ال °  

05)  -T.N.R بخط  و   
و رقم لتي ينتمي إليها و عنوانه اإللكتروني مشارك و الهيئة اكلمات مفتاحيه و اسم و لقب ال 15 الى جانب

.جواله  

بالعربية و الفرنسية و اإلنجليزية تقبل البحوث :لغات الملتقى °  

خر أجل لتلقي مقترحات المداخالتآ  05/10/5105 -اآلجال      °  

تلقي اإلجابة عن العروض   58/15/5105 -                

       لافي اآلج رسللتي تاالمداخالت )خر أجل لتلقي النصوص النهائية آ  10/16/5105 -              

    .(تدرج في برنامج الملتقى ة فحسب هي التيالمحدد                

في الملتقى لتي قبلت و تم تقديمها المداخالت قراءة مختصة للجنة  قبليتم النشر بعد التقييم من : النشر °
.بصفة فعلية  

منها المعطيات المادية و الرحالت  ، النشرية الثانية للملتقى عناصر عديدة تخص التظاهرة تحدد °
.الدراسية  

 RIPAM6 : ++216 52 50 50 09 :    لالتصال °  

 
 

 

 

  


