
 

 

 

 

 
 

 فتح ابب إلرتحشات إ عادة  بالغ حول

حياء برانمج لتقدمي مشاريع يف إ طار   إملرإكز إلعمرإنية إلقدميةإ 
 

إملرإكز حتقيق نقةل نوعية لالرتقاء بوإيع وحرصا ع ى نلوهو  ابلرتإ  إلعمرإ ي إيذ  ززرر ب  بالدان وإفحاا  ع ى يتمت  إلتاريخية وإملعرارية م  ةهة  إهامتم إدلوةل وإجملموعة إلوطنية ابيف إ طار 

برانمج إ حياء إملرإكز إلعمرإنية "مع وزإرة إلشؤون إحمللية وإلبيئة بعث ابلتنس يق  و إلبنية إلتحتية  تتوىل وزإرة إلتجهزي وإل ساكن وحتسني إ طار إلعيش ملتساكنهيا م  ةهة أ ررى إلعمرإنية إلقدمية

وبمتويل مشرتك بني إدلوةل إلتونس ية وإلواكةل إلارنس ية للتمنية  مليون دينار 01حبوإيل  قدرت لكاةب 6161-6102 ة للارتةوالاجامتعي ةإيذ  مت إ درإج  مض  خمطط إلتمنية الايتصاديبتونس " إلقدمية

 ".إملبادرة م  أ جل متويل إملشاريع إفحرضية"ومبساندة فنية مموةل م   لالستامثر  إل ورويبوإلبنك 

أ و يصور أ و  حرضيةومجموعات معرارية  61وبدإية إلقرن  01خالل إلقرن مبنية وأ حياء أ وروبية م  مدن عتيقة  ذإت إلقتمة إلرتإثية وإملعرارية قدميةرإكز إلعمرإنية إلتدخل يف إملل وهيتـّم إلربانمج اب

وتنش يط  نهيدف إ ىل حتسني إلظروف إملعيش ية للساكّ كرا .وذكل بغاية هتذيهبا وضران إ دماةها الايتصاد  والاجامتعي بشلك متاكمل  غريها م  إل نسجة ذإت إلطابع إلتاريخي وإلرتإيث أ و إلتقليد 

 .م  إلناحية إلثقافية وإلس ياحيةإدلورة الايتصادية ابملرإكز إلعمرإنية إلقدمية إ ىل جانب تعزيز جاذبيهتا 

لهذه إلاضاءإت ويعزز إلقدرة ع ى ع ى مس توى إملشهد إلعام وإحضة نقةل لضران رطة شامةل ومتاكمةل  إعامتد ع ىإلقدمية يرزكز برانمج إ حيـاء إملرإكز إلعمرإنية هذه إل هدإف ولتجس مي 

 : توس يع وتنويع إلتدخالت لتشمل إجملالت إلتالية وذكل م  خاللحركية زمنوية متنوعة بعث و الاس تقطاب 

  إلتحتيةهتذيب إلبنية   
 حتسني إلاضاءإت إلعمومية  

 عادة تأ هيل إملبا ي إلتاريخية  زمثني إلرتإ  إلثقايف  وجتديد وإ 
 إلتجارية وإفحرفية و  وإلس ياحيةالايتصادية  إنلوهو  ابل نشطة 

  حتسني إلسك. 

مندمج مرشوع مض  إيرتإح برانمج تدخل ابملركز إلعمرإ ي إلقدمي إيذ  يرجع إ نلهيا ابلنظر وذكل يس ند هذإ إلربانمج للبدلايت صاة صاحب مرشوع وتتوىل يف إ طاره  إلالمركزيةزكريس ويف إ طار 

عامتو  متاكمل مع إفحرص ع ى متابعت  وتنايذهو   .مبدأ  إلتشاركية وتاعيل دور إملوإطنني وإجملمتع إملد ي دإ 

س تصدإر إلقوإنني إملتعلقة ابملصادية ع ى إل تااييتني إملربمتينت بني و مت تعليق  إ ىل حني    6101جوإن  01طلب إلرغبة يف إملشاركة لتقدمي ملاات زرحش م  طرف إلبدلايت بتارخي  مت إل عالن ع  إ 

 .إ ستناف إلربانمج    مما أ مك  م  بعدإدلوةل إلتونس ية و ممول إلربانمج 

م  خالل ابب إلرتحشات لتقدمي طلبات مشاريع م  طرف إلبدلايت فتح إ عادة ع  ابلشرتإك مع وزإرة إلشؤون إحمللية وإلبيئة  و إلبنية إلتحتيةوزإرة إلتجهزي وإل ساكن عل  توم  خالل هذإ إلبيان 

 .ملشاركة يف هذإ إلربانمجيف إإلتعبري ع  رغبهتا 

يدإع ملف إملضّمنة   إلتأ كد م  إس تجابهتا للرشوط إلتأ هيليةو    ى رشوط ومقتضيات إملشاركةطالع عوع ى لك بدلية رإغبة يف تقدمي مقرتح مرشوع الا   مبلف إلتعبري ع  إلرغبة يف إملشاركة وإ 

مضمون أ و إ رساهل ع  طريق بريد  إلتحتية و إلبنيةلوزإرة إلتجهزي وإل ساكن مبارشة مبكتب إلضبط إملركز   (06س)ع ى إلساعة منتصف إنلوهار  6160 مارس 10إلثنني يف أ جل أ يصاه يوم إلرتحّش 

 -تونس 0116-إلبلايدير –شارع إفحبيب رشيطة  يح إفحدإئق :إ ىل إلعنوإن إلتايلإلوصول 

 :فا نّ ولال شارة  .ول يقبل لك ملف زرحش يرد بعد إلآجال إملذكورة أ عاله

o  ـتأ هيليةإليت تس تجيب للرشوط إلبدلايت تقيمي وإرتيار إملشاريع إملقرتحة م  يبل يف مرحةل  يمتيخضع كرا هو مبنّي مبلف إلتعبري ع  إلرغبة يف إملشاركة  إ ىل إنتقاء ع ى مرحلتني حبيث  إل

يمت س يقع إل عالن عوها مبارشة إ ثر الانتقاء إل ويل  معايري ع ى ضوإبط و  إمث ويف مرحةل اثنية وبناء  إحملّددة هبذإ إمللفليت تس تجيب للرشوط إأ وىل إنتقاء أ ويل ملشاريع وبرإمج إلتدخل 

 .إملالية إملرصودة للربانمج الاعامتدإتوذكل يف حدود  "إ حياء إملرإكز إلعمرإنية إلقدمية "ربانمجل  رسومةإمل هدإفإل  توةّهات و إل إل كرث مالمئة مع  إرتيار عدد م  إملشاريع

o  وبوإبة إمجلاعات  إلشؤون إحمللية وإلبيئةو  إلتحتية و إلبنيةإلتجهزي وإل ساكن بوزإريت  إخلاصة إلوإبموإيع  مويع وإب إلربانمج و ع ىميك  حتميهل ملف إلتعبري ع  إلرغبة يف إملشاركة

ماكنية وذكل عالوة ع ى هبا ةإلتونس ية وصاحات إلتوإصل الاجامتعي إخلاص للبدلايتلجامعة إلوطنية مويع إلوإب لو إحمللية   م  يبل إملصاحل إجلهوية نسخة م  إمللف بدلايت تسلمي إل  إ 

 .و إلبنية إلتحتيةجهزي وإل ساكن لوزإرة إلت

 :إلعناوي 

 www.prca.gov.tn 

www.equipement.tn 

www.environnement.gov.tn 
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