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 2011R00955APSF1 تحت عدد .0.0الصفحة  100.أفريل  9بتاريخ  14جمعية منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 ..جامعــة تونـــس الشعبيــــة..
 14.477..44الهاتف  .4004، شارع قرطاج، تونس 41

 .04.جويلية  44-40-9تونس،  - المديونية والدستور والسيادة

 نهج اليونان 9مقر االتحاد  44اء ــــــــــاالربع هناء الدولي، شارع بورقيبةال، نزل 40اء ــــــــــــالثالث نهج اليونان 9االتحاد  مقر، 9 انــــــــــاالثن

 صباح صباح صباح

 'دروس الثورات في المشرق والمغرب:  40'00س -9س
 المغربأتاك جمعية خبير مالي وقيادي في  المغربميمون الرحماني. 

الدستور  'الثروات الطبيعية والسيادة االقتصادية.:  40'00 – 9س

 وحماية الموارد الطبيعة'
أحد مؤسسي لجنة التفكير حول االقتصاد التونسي ولجبهة  محمد البلغوثي

   الدفاع على الثروات المعدنية والنفطية
 'المديونية والتبادل الحّر':  24س -40س

Bernard Schmid  في  اختصاصي عالمي

ة بين االتحاد ة، خاص  ة الدولي  ات التجاري  االتفاقي  

األوروبي وأفريقيا الشمالية وانعكاساتها على 

 ة. المديوني  
 

 استراحة 44س  – 40'00س  استراحة 44س  – 40'00س 

'الثورات العربية وأفريقيا جنوب :  .4'00 – 44س

 الصحراء. األزمة في مالي'

 اليــ. مصامبا إبارهيما

  41'00 – 44س
 كلمة االتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة فريديريك إيبارت

المديونيّة في 'حملة المديونيّة والّسيادة الشعبيّة. ' 01س – 41'00س

 'تونس
    جامعي والنّاطق الّرسمي باسم جمعيّة راد فتحي الشامخي

 مساء مساء مساء

 'النساء في الثورات العربية' د00و41س -41س
  مناضلة نسوية من تونس

. البنك المركزي 'المديونية والسيادة النقدية:  46س -د 00و 41س

 والّسيادة النقدية'
Nicolas AGBOHOU أصيل كوت فرنساعالم اقتصاد وجامعي ب .

 دي فوار

ساء 'حقوق النّ  د00و41س -41س

 والمديونية'
 )الغابون(نابرواال تام  )البينين( دوسي إيميلي

Christine Vanden Daelen  )بلجيكا(  

 استراحة 46س  – 41'00س  استراحة '00و46س  – 46س  استراحة 46س  – 41'00س 

'تقديم أدوات بيداغوجية حول المديونية :  د00و44س-46س

 السودستانمثال 

  جنة إلغاء ديون العامل الثالث. الشبكة األفريقيةلل التنسيقية اإلفريقية

 'الديمقراطية والمسار التأسيسي' 49' س00و46س 
Etienne Chouard   ة من واطني  بادرة الم  أستاذ اقتصاد ومؤسس الم

                     فرنسا بواسطة القرعة. د  حد  ستور ي  أجل د  

تدقيق الّديون 'حمالت : د00و44س-46س

 في أفريقيا'
جنة إلغاء ديون العامل الثالث. لل التنسيقية اإلفريقية

 الشبكة األفريقية
 ن:ـــبدعــم م

 عرض وثائقي ونقاش  ..س  -00و 0.س 

 ديونـا مالـــيزين

 ..امــــاع عـاجتم..  4.س  -49س 

 الشعبيّةالّسيادة الدستور والمديونيّة و'
 

 


