الجمعية :جمعية إيجابيون بال حدود
المطلب المجتمعي :دراسة أطفال الشوارع :اسباب الظاهرة وانعكاساتها على نفسية الطفل
النتائج المنتظرة :فهم الظاهرة ،تقديم الحلول لمعالجتها أو الحد منها قدر اإلمكان
لالتصال :دمحم أوالد رحلية
البريد اإللكتروني mohamed30-ouledrhila@hotmail.com :
موقع الواب http://jamaity.org/association/association-positifs-sans-frontieres/ :
لجمعية :جمعية رؤى الشهيد بالشريفات
المطلب المجتمعي :انحراف الشباب في منطقة الشريفات
النتائج المنتظرة :ايجاد حلول لمشاكل التهميش ،البطالة والتسرب المدرسي بعد التعرف على االسباب
والمسببات
لالتصال :صالح الفرشي
البريد اإللكتروني salahferchichi@hotmail.fr :
موقع الواب/ :جمعية-رؤى-الشهيد-بالشريفاتhttps://www.facebook.com/990180158618655-
الجمعية :جمعية المرأة الريفية بجندوبة
المطلب المجتمعي :تدعيم وتعزيز قدرات المرأة الريفية للمشاركة في الشأن العام والحياة السياسية
النتائج المنتظرة :تحديد البرامج واالليات لمساعدة المرأة الريفية كي تصبح عنصرا فاعال في جهته ،تفعيل
القوانين واالتفاقيات الدولية لضمان حصول المرأة على حقوقها
لالتصال :رحمة الجوادي
البريد اإللكتروني afrtunisie@gmail.com:
موقع الواب / :جندوبة-RURALES-دليل/جمعية-نساءhttps://arab.org/ar/
الجمعية :جمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات
مطلب المجتمعي :عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة والجمعيات
النتائج المنتظرة :ادماج  %06اضافيين من الشباب في الحياة العامة
لالتصال :ناجي جمعة
البريد اإللكتروني nejijomaa@yahoo.fr:
http://jamaity.org/association/association-tunisienne-pour-lintegrite-et-la-democratie-desموقع الوابelections/:

الجمعية :جمعية صيانة بني خالد
المطلب المجتمعي :دراسة وضع التمدرس ألطفال القرى الريفية ببني خالد (سيدي التومي ,سيدي عليا,
مزنين و بر دراسن)
النتائج المنتظرة :نحتاج الى دراسة وضع التمدرس في المراحل النهائية من االبتدائي و معرفة امكانية التالمذة من
االلتحاق بالمدرسة الثانوية الوحيدة البعيدة جدا ،و معرفة اسباب االنقطاع المدرسي و تردي نتائج التدريس في بني
خالد .الدراسة تخص المناطق الريفية
لالتصال :ليلى بن قاسم
البريد اإللكتروني leila@bluefish.me:
موقع الوابhttps://www.facebook.com/asbenikhalled/ :

الجمعية :أبولون للثقافة والفنون
اامطلب المجتمعي :الهواء الملوث
النتائج المنتظرة :كتشف مدى خطورة الوضع البيئي وانعكاساته على الصحة (الجهاز التنفسي) وللتغيرات
المناخية التي تشهدها بالدنا
لالتصال :المهدي داللة
البريد اإللكتروني mehdi.gcivil@gmail.com :
موقع الواب http://www.apollon.org.tn/association/ :
الجمعية :رسالة كيدس
المطلب المجتمعي :صعوبات التعلم لدى األطفال وخاصة في المناطق النائية وذات األولوية
النتائج المنتظرة :احاطة باألطفال الدين يعانون من صعوبات التعلم جراء وضعيتهم الصحية
لالتصال :إيمان مفتاح
البريد اإللكتروني mefteh_imen@yahoo.fr :
موقع الواب https://www.facebook.com/Rissala-Kids-198671647343907/ :
الجمعية :النادي البحري بسوسة
المطلب المجتمعي :مراقبة وتحليل المياه بالمسطح المائي للنادي ،المنفتح على الميناء التجاري وميناء الصيد البحري وما يخلفونه
وينتجونه من أضرار بيئية (فواضل وبقايا الوقود ،الصدأ العالق بالبواخر التجارية والمنحل في الماء)
النتائج المنتظرة :بوجود تقارير علمية تؤيد األضرار الحاصلة (تحاليل مخبرية ،نوعية الماء ،وجود الرواسب ،الطحالب العالقة ،جهر المسطح
المائي من الرواسب) كلها تكون سندا لنا لتقديمها للسلط الجهوية حتى تدعمنا لتطهير المسطح من العابثين من أجل أطفالنا و هم أبطال لمواصلة
المشوار (نادينا به أبطال على الصعيد القاري و العالمي)
لالتصال :رياض القصاب
البريد اإللكتروني Riyadh.gassab@gmail.com:
موقع الوابhttps://www.facebook.com/clubnautiquedesousse :
الجمعية :الجمعية التونسية للنهوض بالصحة
المطلب المجتمعي :تعميم هذه الدراسة على بقية الجهات الصحية القريبة من العاصمة والمستشفيات الجامعية في جهة صفاقس وجهة
سوسة والمنستير والمهدية وتطاوين
النتائج المنتظرة :شروع دراسة ميدانية لتلقي وجودة الخدمات العالجية في المستشفيات المحلية بجهة بنزرت
لالتصال :كريم عبد الواحد
البريد اإللكتروني karimabdelwahed2011@gmail.com:
الجمعية :جمعية الكرامة لألسرة والمواطنة
المطلب المجتمعي :كيفية ادارة مشروع في االقتصاد
النتائج المنتظرة :تذليل الصعوبات المعرفية والقانونية إلدارة جمعية لمشروع في االقتصاد االجتماعي التضامني
لالتصال :سيدة عرفة
البريد اإللكتروني associationakfa@ outlook.com :
موقع الواب https://www.facebook.com/AKFA.karama.association/ :

