الجمعية :نماء للتنمية المجتمعية بتونس
المطلب المجتمعي :تحفيز الشباب في بعث مشاريع
النتائج المنتظرة  :إرجاع األمل للشباب وخلق فرص التكوين وتسهيل بعث المشاريع للمساهمة في الحد من ظاهرة
البطالة خاصة لدى الشباب من حاملي الشهائد العليا
لالتصال :سامية بوكثير
البريد اإللكتروني namaatanmia@gmail.com :
لجمعية :جمعية أمل سبيطلة
المطلب المجتمعي :اطفال التوحد داخل الوسط المدرسي والعائلي
النتائج المنتظرة :مساعدة االولياء على فهم اطفالهم ايضا المعلمين على فهم التالميذ المصابين بمرض التوحد
لالتصال سناء التباسي
البريد اإللكتروني souna_09@live.com :

الجمعية :الجمعية الجهوي لمرضى السكري بزغوان
المطلب المجتمعي :البحث المعمق في ميدان امراض السرطان العائلي ومحاولة ايجاد حلول في الوقاية او التقصي
النتائج المنتظرة :ايجاد نقطة االشتراك بين المرضى وتحديد الفئة المستهدفة
لالتصال :ثريا الدخالوي
البريد اإللكتروني diab.zaghouan@gmail.com :
الجمعية :جمعية التنمية والتكوين
مطلب المجتمعي :التكوين في اللغات لفائدة ابناء الجهات الهشة التي لها انقطاع مبكر عن الدراسة
النتائج المنتظرة :باإلرشاد والتكوين نقصي على هذه الظاهرة
لالتصال :رضا الطبوعي
البريد اإللكتروني taboui70@gmail.com :

الجمعية :الجمعية التنموية بالقصر الجديد
المطلب المجتمعي :البطالة في المنطقة والنزوح .تقريبا كل عائلة فيها أكثر من واحد عاطل عن العمل لذلك واجب
دراسة الظاهرة ووضع برامج هادفة التقليص منها
النتائج المنتظرة :تركيز وحدة متطورة لتكوين العاطلين تستجيب لتطلعات العاطلين تكون قريبة منهم وتستجيب لتطلعاتهم
لالتصال :محمد البارودي
البريد اإللكتروني mouhamedbaroudi63@gmail.com:

الجمعية :جمعية سليمة
المطلب المجتمعي :وسائل االتصال واالعالم وتأثيرها السلبي على اليافعين ودفعهم الى الراديكالية
النتائج المنتظرة :وعي اليافعين كيفية استغاللهم االنترنت والتعامل مع وسائل االعالم ومساعدتهم في االندماج في
الحياة االجتماعية واعادة ادماجهم المدرسي والمهني
لالتصال :ريم النصيري
البريد اإللكتروني rimnciri2017@gmail.com :

الجمعية :جمعية المرأة الريفية بجندوبة
المطلب المجتمعي :في جهة جندوبة ال يقوم الشباب المتحصل على شهائد عليا بالبحوث االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والنفسية او الدراسات الخاصة بمشاكل الجهة والبحث في االسباب ومعرفة الحلول لها
النتائج المنتظرة :تغير المفاهيم لدى الطلبة الجدد بقيمة البحث العلمي او االجتماعي او النفسي او التربوي
تسهيل العمل وتوفير االمكانيات اللوجستية والمالية للشباب المتعطش للبحث والدراسة ومواصلة الدكتوراه
في المجال الذي يرغب فيه فتح باب االستثمار في هذا المجال من خالل تبني رؤوس االموال للباحثين الشبان
والتعامل معهم ألنهم هم مستقبل البالد
لالتصال :رحمة الجوادي
البريد اإللكتروني afrtunisie@gmail.com :
موقع الواب / :جندوبة-RURALES-دليل/جمعية-نساءhttps://arab.org/ar/
الجمعية :جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي
المطلب المجتمعي :عالقة المخلفات واالنبعاثات المتأتية من المجمع الكيميائي على صحة المواطنين
بمدينة قابس
النتائج المنتظرة :تأكيد العالقة المباشرة للتلوث الصادر من الوحدات الصناعية المختلفة على سالمة االنسان
والبيئة بمدينة قابس
لالتصال :نوفل حمودة
البريد اإللكتروني zonehumidesudtunisien@yahoo.fr :

الجمعية :جمعية التضامن للتنمية والتواصل
المطلب المجتمعي :حمالت تحسيسية لمساندة مرضى السرطان بالجهة ،وحلقات لقاء مع المرضى والتحفيز
النفسي والمادي
النتائج المنتظرة :اهتمام المتساكنين بمرضى السرطان على إثر الوعي بما يعيشونه من اشكاليات ،وربما نشجع
على بعث صندوق تضامني لفائدة هذه الشريحة االجتماعية
لالتصال :نعيمة الفقيه
البريد اإللكترونيnaimafakih6@gmail.com :
الجمعية :جمعية شباب فاعل
المطلب المجتمعي :التنمية المحلية :غياب فريق عمل صلب الجمعية مختص في دراسة هذا المجال
النتائج المنتظرة :تسهيل عمل الجمعية في البحث عن دعم في هذا المجال
لالتصال :أحمد عكريمي
البريد اإللكتروني al-akrimi@live.fr :
الجمعية :جمعية الساف لنشر الثقافة الرقمية
المطلب المجتمعي :بعث نوادي العلوم واالنسانيات في كامل الفضاءات الثقافية والتربوية وتعليم البرمجة
تونس
النتائج المنتظرة :تربية وتعليم وبحث علمي وبيداغوجيا رقمية
لالتصال :هشام بن فضل
البريد اإللكترونيHichem.benfadhel@gmail:

الجمعية :جمعية العمر المديد
المطلب المجتمعي :إصدار كتيب أو مجلة مرجعية علمية اجتماعية وتوعوية لرعاية المسن والمتقاعد بتونس
النتائج المنتظرة :أتوقع أن تكون ميسرة ومنظمة للحياة المتقاعد وكبير السن ثم أنها تشعره بقيمته ودوره في
المجتمع وتنفي الصورة المتداولة بأنه لم يعد مرغوب فيه
لالتصال :حنان بن حامد
البريد اإللكترونيhanenbenachour@outlook.fr :
الجمعية :رسالة كيدز
المطلب المجتمعي :التحسيس والتوعية لمرض التوحد لدى األطفال وأهمية العالج بال : zoothérapie
العديد من األطفال المصابون بالتوحد وخاصة في المناطق الداخلية والنائية ال يجدون الرعاية الصحية
الالزمة وقد يصل بهم المشكل لعدم التمدرس واتهامهم بالتخلف الذهني واالستهزاء بهم داخل محيطهم االجتماعي.
النتائج المنتظرة :التعرف على عدد األطفال المصابين بالتوحد في تونس وخاصة التوحد البسيط القابل للتمدرس
لالتصال :إيمان مفتاح
البريد اإللكترونيmefteh_imen@yahoo.fr:
الجمعية :جمعية شباب الثقافة والحوار
المطلب المجتمعي :تغيير المشهد من تراكم االوساخ واالتربة الى خلق جمالية للمنطقة ككل ،وكذلك تكون هناك
أماكن عائلية للترفيه واالستمتاع بالطبيعة والبيئة السليمة .للبيئة تأثير كبير على مجريات الحيات ألنها تجمع كل
من االنسان والحيوان والنبات والجماد ،ولهذه العناصر أهمية كبري في المساس بالحياة اليومية ،لهذا يجب علينا
االهتمام بالبيئة
النتائج المنتظرة :تحسين جمالية المدينة خلق بيئة سليمة ،الحرص على نظافة المناطق الخضراء واالستمرارية في
العناية بها بالتنسيق مع السلطة المحلية (البلدية) ،توفير أماكن للترفيه للعائلة وكل الفئات العمرية
لالتصال :محمد إسالم عمامو
البريد اإللكتروني amamou.med.islem84@gmail.com:
الجمعية :سند للخدمات االجتماعية
المطلب المجتمعي األمراض المنقولة من النفايات قفصة أصبحت مكب النفايات
النتائج المنتظرة :توعية للمتساكنين وحلول جذرية للتخلص من النفايات
لالتصال :نوارة بالضياف
البريد اإللكتروني Nawarabedhief@gmail.com :

الجمعية :قطاف المعالي
المطلب المجتمعي :العنف الموجه ضد المرأة وما تعانيه من تهميش وتعنيف مادي ومعنوي
النتائج المنتظرة :نتائج علميّة حقيقيّة مالئمة للواقع الذي تعانيه المرأة
لالتصال :سهام الشرفادي
البريد اإللكتروني yamema06@hotmail.fr :

الجمعية :الواني للتنمية وحقوق االنسان
المطلب المجتمعي :تقديم تعليم لذوي االحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة والتي تعاني نوع من الرفض
بسبب التوجه الجنسي او االعاقة او الون او الجنس او الجهة او الدين والالجئين
بمدينة قابس
النتائج المنتظرة :تنمية القدرات وتكوين شباب وشبات فاعلين وفاعالت في المجتمع
لالتصال :خلود الحمدي
البريد اإللكتروني kh.hamdi2017@gmail.com :

الجمعية :الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة
المطلب المجتمعي :توعية وتحسيس المواطنين بالجهة من اجل التعريف بداء الكلب وسبل العالج واهمية الوقاية منه.
النتائج المنتظرة- :عدم حصول حاالت موت بسبب داء الكلب عند االنسان -حسن التصرف في النفايات المنزلية
تحديد نسل الكالب -تلقيح أكبر عدد ممكن من الكالب والقططلالتصال :علي الحداد
البريد اإللكترونيassociation.ateee@gmail.com :
الجمعية :جمعية الجيل الجديد
المطلب المجتمعي :التنمية المحلية :غياب فريق عمل صلب الجمعية مختص في دراسة هذا المجال
النتائج المنتظرة :اوال معرفة اسباب المشكل وايجاد حلول لها
لالتصال :علي بوشناق
البريد اإللكترونيbouchnakali141@gmail.com:
الجمعية :مجلس الشباب التونسي
المطلب المجتمعي :حول بعث مركز عالج ووقاية من االدمان الذي تم البدء في العمل عليه منذ سنة
 2013بحمام بورقيبة جندوبة لحماية الشباب من االدمان والذي نقوم من أجله بدورة سنوية من  21الى  23افريل
تحت عنوان كلنا مسؤولون ضد آفة المخدرات
النتائج المنتظرة :النتائج المحتملة التقليص من آفة االدمان
لالتصال :جالل الطويهري
البريد اإللكتروني tunisianyouthcouncill@gmail.com:

