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 التقرير المالي واألدبي 

2013-2014 

 جمعية شباب فاعل وإيجابي

 بسم هللا الرحمان الرحيم                 

     

حضر وقد  2012أفريل  92يوم  ثقافية شبابيةذات صبغة  شباب فاعل و إيجابي جمعيةعقد االجتماع التأسيسي لبعث 

في المجتمع المدني .تداول المجتمعون الحديث حول مدى حاجة المنطقة  الناشطينو الشباب هذه الجلسة مجموعة من

تأطير وتكوين شباب فاعل ومؤثر   تعمل على صياغة برامج و أنشطة و مشاريع تساهم في ثقافية شبابية لجمعية

 .إيجابي

تعمل هذه الجمعية على تنمية قدرات الشباب في . شباب فاعل و إيجابي جمعيةاجمع الحاضرون على تسمية الجمعية باسم 

ادل وهي مفتوحة لجميع الشباب لتقاسم األفكار وتبوتشريكهم في الشأن العام بصفة فعالة المجال السمعي البصري واالنترنت 

 .التجارب

 

 2012N01683APSF1 اصدرت الجمعية بالرائد الرسمي وتحصلت على التأشيرة عدد 2013أفريل  27يوم 

 . نـابـل 8000  - نهج الشرق رواق الدهماني ومقرها:

 

 

 ونشاطاتها أهداف الجمعية

 : أهدافها

 تعمل الجمعية على تحقيق االهداف التالية :  

  .العمل على تأطير وتكوين شباب فاعل ومؤثر إيجابي من خالل ترسيخ ثقافة المواطنة والعمل التطوعي لديه -1

متطور و مدروس يخدم مشاغل  نشر الثقافة الرقمية وتكوين الشباب في مجال صحافة المواطنة سعياً منا إلرساء إعالم بديل -2

  .جميع فئات المجتمع

  .المستدامة حقوقه وواجباته في المجتمع والعمل على توسيع إسهامه في التنميةتثقيف الشباب وتوعيته ب -3
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 .تدريب الشباب على ممارسة الديمقراطية التشاركية وحرية التعبير بمستوى راٍق ومسئول -4

  .ف الجمعيةالمشاركة في إنجاح الفعاليات المحلية التي تنظمها كافة مكونات المجتمع المدني و التي لها عالقة بأهدا -5

  : الوسائل

 لتحقيق األهداف السابقة تعمل الجمعية من خالل الوسائل التالية : 

   .وملصقات، إحداث صفحات التواصل االجتماعي وإنشاء مواقع واب إعداد مطويات -1

ومن خالل مختلف وسائل اإلعالم الوطنية   (www.ajap.org) تعريف بأنشطة الجمعية عبر موقعها الرسمي على الواب -2

 .والدولية

كافة فئات المجتمع والعمل على تغطية أغلب  بعث إذاعة على الواب ) راديو نابل( وإنتاج برامج مختلفة تعنى بمشاغل -3

  .األحداث التي تقع بالجهة

 .إقامة عالقات التعامل والتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني و وسائط االعالم السمعية والبصرية -4

  .تنظيم دورات تكوينية تدريبية للشباب في مجال تكنولوجيا الحديثة وصحافة المواطنة -5

  .تنظيم حمالت تحسيسية وتوعية حول ثقافة المواطنة وأهمية العمل التطوعي -6

  .يم ملتقيات وموائد مستديرة لتدعيم ثقافة الحوارتنظ -7

 .المستدامة إقامة معارض فنية ومهرجانات إلبراز دور الشباب في التنمية -8

 

 2014إلى آخر  2012أنشطتنا من 

 
 منها: نذكر األنشطة بعض إنجاز في القانونية التأشيرة على حصولها قبل حتى و تأسيسها منذ الجمعية شرعت
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قبل  2011ماي (www.radionabeul.com  9  « نابل راديو » الواب على راديو إحداث

 أهداف ولتحقيق إعالمياً  بالجهة تقع التي األحداث أغلب تغطية في منا مساهمةً  )إحداث الجمعية

 .)آرائه عن للتعبير للشباب المجال فسح و الرقمية الثقافة )نشر الجمعية

 

 

 

 تهتغطي و بالجهة الجمعياتي بالحراك للتعريف فايسبوك وصفحات الواب مواقع بعض إثراء

 www.nabeul.info والفرنسية. العربية باللغتين إعالمياً 

 

  www.stadenabeulien.com الجمعية ونتائج بأخبار النابلي الملعب موقع إثراء

 

 12/201229/  يوم في الجرة مهرجان من االولى الدورة وتغطية إنجاح و تنظيم في المشاركة

          .معياتالج وبعض البلدية بين مشترك كان والتنفيذ وإيجابي فاعل شباب جمعية وتخطيط فكرة

 

 

 شهر في والثانية األولى دورتيه في األرنج مهرجان فعاليات تغطية و إنجاح في المشاركة

 2014. – 2013 أفريل

 

 

 نابل ببلدية 2013- 2012 رمضان من النصف ليلة المقام الجماعي اإلفطار تنظيم في المشاركة

 بنابل. المدني المجتمع مكونات و والجهوية المحلية السلطات مع

 

 

 بها، المحيطة األضواء إصالح إصالحها، األوساخ، من الكرمة لجامع المقابلة النافورة تنظيف

 الزهور. وزراعة جديد تراب إضافة

 اإلهمال. من سنوات بعد النافورة تشغيل إلعادة نابل بلدية مع ونسقت خططت الجمعية

 

 

  ( (Tour du CapBon 2013جوان  16يوم  استطالعية ترفيهية برحلة القيام

 بالمناظر التمتع و تاريخية معالم من به تزخر ما على للتعرف )) قليبية والهوارية وقربص

 .الخالبة الطبيعية

 .وكانت فرصة تعارف للمنخرطين في الجمعية
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 أكتوبر 23 يوم تونس في الديمقراطياإلنتقال  القيام بتظاهرة تحت عنوان ال للمساس بعملية 

 حتت عريضة على للتوقيع المواطنين تحفيز التظاهرة هذه في تم بنابل الجرة بحديقة 2013

 .بتونس الديمقراطي باإلنتقال للمساس ال عنوان

 

 

 16وذلك يوم األحد «  في تطوير الذات دور األنترنات »تنظيم دورة تكوينية أولى حول 

بدور المكون في «  أحمد أنيس القرقني »بمقر الجمعية، و قد قام رئيس الجمعية  2014فيفري 

هذه الدورة نظرا لخبرته في مجال تقنيات األنترنات و خدمات الواب. تم التطرق ألهمية 

رنت، حسن استغالل المواقع اإلنترنت في حياتنا، فوائدها وأضرارها، وسائل وخدمات االنت

وكبادرة أولى القت هذه الدورة استحسان  ..االجتماعية والبحث عن عمل عبر األنترنات

 .المشاركين

 

 القيم  ونشر العنف  لنبذ وكمبادرة »  العجائب بالد في ايجابي »   تظاهرة إطار في

 2014 مارس 23 األحد يوم  تدريبية دورة وايجابي  فاعل شباب  جمعية نظمت  االيجابية

 إلى أساسي بشكل  الدورة وهدفت بوعزيزي. أيوب الدكتور بقيادة ، نابل بمدينة  الجمعية بمقر

 وهي  فقرات خمس  الدورة تضمنت حيث  التطوعية  والمبادرة البشرية التنمية  بين الجمع

 ايجابي ، يةااليجاب  الحياة خماسية الضغوط، إدارة إلى اإلدارة ضغوط من و  السعادة حي

 للعنف. ال وفقرة  الميدان  في

 

 من مجموعة مع باالشتراك االمهات عيد في المناضالت األمهات من ثلة تكريم في المشاركة

حركة  من نشطاء مركز زغوان للديمقراطية و التنمية و بزغوان المدني المجتمع مكونات

 .2014 النساء قادمات و جمعية إرتقاء بتونس وكان هذا في شهر ماي

 

وهي تظاهرة تهدف إلى  « Nabeul TPOZI « » نابل تبوزي » تظاهرة تحت عنوان

التعريف بمعالم الوطن القبلي )والية نابل( الطبيعية، السياحية واألثرية عبر الصورة 

 على الموقع المخصص للغرض امتدت التظاهرة طيلة شهري جوان وجويلية الفوتوغرافية.

www.capbon.net  مصور فوتوغرافي. تم إختتام التظاهرة  20وشارك فيها أكثر من

إبتداًء من التاسعة ليالً بدار  2014جويلية  26بمعرضين للصور المشاركة وذلك يوم السبت 

ى لإبتداًء من التاسعة ليالً بشارع الحبيب بورقيبة نابل. وتم خاللها توزيع الجوائز ع 2014جويلية  27الثقافة بنابل و األحد 

 . الفائزين بالمراتب الثالث األولى

  
 معرضي صور نابل تبوزي
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بمناسبة عيد  2014أوت  13المشاركة بالحضور لندوة تحت عنوان المرأة و االنتخابات يوم 

المرأة في إستضافة مركز زغوان للديمقراطية و التنمية و جمعية شبكة تونس للتواصل و 

 بدار الشباب بزغوان .جمعية عتيد فرع زغوان  وكان هذا 

 

 

  Peace Festivalالمشاركة في انجاح وتنظيم اإلحتفال باليوم العالمي للسالم 

باإلشتراك مع جمعية أمل تونس و المفوضية السامية لحقوق اإلنسان و مختلف 

  2014سبتمبر  21أوت لغاية  28يوم الخميس  المجتمع المدني بتونس و ذلك من  مكونات 

التظاهرة تم إعداد أكبر قطعة قماش تحميل بصمات كل من شارك في هذه التظاهرة خالل هذه 

وكانت الغاية منها الدخول لكتاب غينس لألرقام القياسية والغاية منها بث رسالة سالم لمزيد 

 .اللحمة بين التونسيين وجمع تمويالت إلنشاء مركز لمعالجة اإلدمان بجندوبة

 

يمي المنظم من قبل شبكة الديمقراطيين في العالم العربي والحركة المشاركة في المؤتمر اإلقل

تحت عنوان المجتمع المدني في العالم العربي بين التحديات والفرص التي  العالمية للديمقراطية 

 بمدينة الحمامات. 2014نوفمبر  12و  11تحملها التحوالت الراهنة يومي 

 

 

اإلستراتيجية لوحدة المستشارين والخبراء والموجهين المشاركة في ورشة عمل وضع الخطة 

 بمدينة الحمامات. 2014نوفمبر  14و  13بشبكة الديمقراطيين في العالم العربي يومي 

 

            

 

   «مشاركة الشباب في الشأن المحلي البلدي» تنظيم دورة تكوينية تحت عنوان تعزيز 

نابل باإلشتراك مع شبكة الديمقراطيين في العالم لجمعيات من والية  2014نوفمبر  14يوم 

 بالمناطق العربية التالية : العربي تم خاللها عرض تجارب ناجحة لبلديات

  .(المغرب، ليبيا ،سعودية، مصر، لبنان ،تونس، )قيروان ، جندوبة
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تحت  2014نوفمبر  22القيام بفيديو تحسيسي حول مسألة اإلنتخابات وأهميتها يوم 

وذلك لتحفيز المواطنين للمشاركة بكثافة في   «امشي إنتخب! صوتك عندو قيمة»  عنوان

 .االنتخابات

 

 

 

 

  …«محمد بوشوشة للحياة بقية» بعنوان  وألول مرة القيام بعرض شريط وثائقي

 » Mohamed Bouchoucha, histoire de survie... «  

 .للمخرج محمد توفيق الصفصافي

 

على  2014ديسمبر  5يهتم بمسيرة الفنان التشكيلي محمد بوشوشة وذلك يوم الجمعة يوم 

 )الساعة الخامسة مساًء بدار الثقافة بنابل )وسط المدينة

من الفلم  ستوديو راديو نابل لتصوير لقطات إستضافة الفنان محمد بوشوشة بمقر الجمعية

 .قبل وفاته

 .وفاتهبعد المساهمة بتصوير بعض اللقطات 
   

 

 

 

 

 الدورات التكوينية التي شاركت فيها أعضاء الهيئة المديرة للجمعية 

 
  المشاركة في دورة تكوينية حول اإلسالم والديمقراطية نحو مواطنة نشيطة مع مركز اإلسالم و  2013أفريل

  .الديمقراطية

  بتنظيم يالمشاركة في دورة تكوينية في التصوير الصحفي المحترف مع المدرب سليم عياد 2013سبتمبرIWPR  

 23  نحو شراكة بين المجتمع المدني واإلدارة" : حق الولوج للمعلومة دورة تكوينية تحت عنوان " 2013سبتمبر 

  دراسة االسالم والديمقراطيةتحت إشراف مركز   «تكوين مالحظين لعملية تسجيل الناخبين » 2013أكتوبر 

 المشاركة في دورة تكوينية في مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والتواصل الالعنفي ومبادئ  2014 ماي

 .لمواطنة مع جمعية إصالح المؤسساتا

 06-20 دورة تكوينية في تقنيات إنتاج األفالم الوثائقية  2014ماي   "Zoom into my Country"  

  المشاركة في دورة تكوينية في تقنيات المدافعة والمناصرة مع برنامج دعم المجتمع المدني بتونس 2014ديسمبر. 
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 واليةوبال بالمعتمدية بالبلدية، تقام التي للتنمية المحلية بالمجالس جديدة وحلول أفكار طرح في الفعالة المشاركة

 القرار. صنع في للمساهمة

 الجمعية في الشأن المحليمشاركة 

 
 الزمان المكان الجهة الموضوع

 11/12/2012 المعتمدية معتمد نابل المجلس المحلي الموسع للتنمية

جلسة للجنة المحلية لتفادي الكوارث و مجابهتها وتنظيم 

 النجدة
 12/2012/ 27 والية نابل معتمد نابل

 13/01/2013 بلدية نابل قائد فوج بلدية نابل سهرة كشفية

جلسة عمل لجنة الشؤون االقتصادية للنظر في مشروع تهيئة 

أد 5000الحي الحرفي المقدر ب   
/22/01 معتمديه نابل معتمد نابل  2013  

عمل لجنة التفكير و قدماء الفاعلين جلسة   
رئيس النيابة الخصوصية 

 لبلدية نابل
/02/ 05 البلدية  2013  

قدماء الفاعلينعمل لجنة التفكير و  جلسة   
رئيس النيابة الخصوصية 

 لبلدية نابل
/12/02 البلدية  2013  

عمل لجنة التفكير و قدماء الفاعلين جلسة   
رئيس النيابة الخصوصية 

 لبلدية نابل
/1902 البلدية  2013  

/02/ 28 المعتمدية معتمد نابل جلسة عمل حول ضبط البرنامج الجهوي للتنمية   2013  

التفكير و قدماء الفاعلينعمل لجنة  جلسة   
رئيس النيابة الخصوصية 

 لبلدية نابل
/05/03 البلدية  2013  

 معتمد نابل  اإلحتفال الجهوي بعيد الشهداء
دار سيدي علي 

 عزوز نابل
09/04/2013 

/04/ 23 المعتمدية معتمد نابل جلسة عمل  2013  

 أشغال الندوة الجهوية لصياغة الميثاق الجهوي
                               

 معتمد نابل
 08/05/2013 الوالية

 16/05/2013 المعتمدية معتمد نابل جلسة عمل المجلس المحلي للتنمية

  28/05/2013 المعتمدية معتمد نابل جلسة عمل المجلس المحلي للتنمية

 معتمد نابل اليوم المحلي لدفع اإلستثمار في الصناعات التقليدية
سيدي علي دار 

 عزوز نابل
30/05/2013 

 03/06/2013 المعتمدية معتمد نابل االستعداد للمهرجانات الصيفية
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 28/06/2013 الوالية والي نابل أشغال المجلس الجهوي للسياحة

إلنبعاث الجيش الوطني 57االحتفال الجهوي بالذكرى   معتمد نابل 
المركز العسكري 

 بالفندق الجديد
01/07/2013 

 03/07/2013 المعتمدية معتمد نابل إحياء ليالي رمضان المعظم و تنشيط مدينة نابل

2014إعداد ميزانية الدولة لسنة   11/07/2013 الوالية معتمد نابل 

 30/07/2013 الوالية معتمد نابل االحتفال الجهوي بيوم العلم

 06/08/2013 قصر بلدية نابل معتمد نابل  حفل تكريم للجمعيات النشيطة 

 10/11/2013 قصر بلدية نابل معتمد نابل دعوة لحضور االحتفال بالعيد الوطني للشجرة

 دعوة في إطار متابعة تنفيذ كل برنامج تحسين مسكن 

 وإحداث و تدعيم موارد الرزق
 14/11/2013 المعتمدية معتمد نابل

 معتمد نابل  توسعة القرية السياحية
دار سيدي علي 

 عزوز نابل
12/03/2014 

 13/03/2014 المعتمدية معتمد نابل  التعداد العام للسكان و السكنى

 18/03/2014 المعتمدية معتمد نابل المجلس المحلي للتنمية

 المعتمدية معتمد نابل االستعداد لمهرجان الزهر

18-19-

20/04/2014 

 

/05/05 معتمديه نابل معتمد نابل جلسة المجلس المحلي للتنمية  2014  

 06/06/2014 الوالية والي نابل اليوم الجهوي التحسيسي حول االكتتاب الوطني

اليوم المحلي التأسيسي حول اإلكتتاب الوطني من أجل دعم 

 موارد ميزانية الدولة
 المعتمدية معتمد نابل

12/06/2014 

 

 12/06/2014 معتمديه نابل معتمد نابل اليوم التحسيسي حول االكتتاب الوطني

شارع حبيب  معتمد نابل دعوة لحضور تظاهرة اإلحتفال اليوم العالمي للسالم

 نابل بورقيبة

28/08/2014 

 17/09/2014 الوالية معتمد نابل  تنظيم قوافل صحية

 24/09/2014 الوالية معتمد نابل تنظيم ندوة جهوية حول المواد اإلنشائية بوالية نابل
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 بهااألنشطة المزمع القيام 

 
 .فتح فرع جديد للجمعية بتونس العاصمة 

 تطوير برمجة راديو نابل. 

 )تنظيم الدورة الثانية من نابل تبوزي )تتصور. 

 .بعث موقع إجتماعي على االنترنت للتشجيع على نشر الثقافة الرقمية 

  بصفة خاصةتنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية حول مختلف المواضيع التي تهم المواطن بصفة عامة و الشباب. 

  االنترنات، الميديا والحوكمة المحليةتنظيم دورات تكوينية تدريبية للشباب في مجال. 

 إرساء ثقافة الحوكمة المحلية وذلك عبر تنظيم موائد مستديرة مع مسؤولي الجهة وأصحاب القرار. 

 إحياء األعياد الوطنية والعالمية من خالل تنظيم احتفاالت هادفة. 

  الذي من شأنه دعم المواهب الشابة الشبابتنظيم مهرجان. 

 

 

 تقييم الفترة المنقضية 

التي امتدت من يوم تحقيق اهدافها عبر برنامجها الذي رسمته للفترة  علىقامت الجمعية منذ تأسيسها بعمٍل دؤوب 

تفكير المستمر في ال كما عملت على .2014ديسمبر  31إلى حدود   2013أفريل  27حصولها على التأشيرة القانونية 

أهمية الثقافة النهوض بالشباب وتوعية الشباب حول للسير قدما من اجل المصلحة العامة من اجل  جديدةايجاد سبل 

  .وتطوير المشهد اإلعالمي البديل الرقمية

 

 :أهم النتائج اإليجابية التي حققتها الجمعية

  نابلبعث أول راديو واب جمعياتي جهوي بوالية نابل )راديو( 

 تكوين العديد من الشباب في المجال السمعي البصري  

 والتعريف بالجهة سياحياً وإقتصادياً  تغطية أهم التظاهرات المدنية بالجهة  

 قع تكريمنا عدة مرات للمجهودات التي بذلناها قدو المساهمة في انجاح بعض التظاهرات الكبرى بنابل  

  االنترنتإرتفع عدد المتابعين للجمعية على  

 

 أهم العراقل التي واجهت الجمعية: 
المدة هو إنعدام الموارد المادية وقلة المنخرطين  هذهل واالكراهات التي واجهها المكتب المسير للجمعية طوال يمن اهم العراق

 بالجمعية رغم ثراء برنامجها وهذا يعود لعدة أسباب منها :

  العمل التطوعي الجمعياتيعزوف الشباب خاصةً والمواطنين عموماً عن. 

  جانفي 14المرحلة اإلنتقالية التي تعيشها تونس بعد ثورة. 

 عدم قدرة الجمعية مادياً على القيام بتظاهرات خارج المقر وهو ما أثر سلباً على عدد المنخرطين بالجمعية.  

http://www.ajap.org/
http://www.ajap.org/
mailto:contact@ajap.org
http://www.facebook.com/association.jap
http://www.facebook.com/association.jap


 

   
        :www.ajap.org                                                                                                                                www.ajap.orgSite web   :االنترنات موقع        

     E-mail: contact@ajap.org                                                                                                                       contact@ajap.org :البريد اإللكتروني  
     Facebook: www.facebook.com/association.jap                                                         www.facebook.com/association.jap  :فايسبوك  
     Tel/Fax: +216 72 220 645                                                                                                                                     +216 72 220 645  :تيليفاكس     
     Adresse: Rue de l’orient Galerie Dehmani Nabeul 8000, Tunisie                              تونس, 8000 نابل الدهماني رواق الشرق نهج: العنوان      
     N° compte (Poste Tunisienne) : 002 000000 2153556 63                               002 000000 2153556 63 : ( التونسي البريد الجاري الحساب (             
   

  خلفية عدم التزامنا بروتين إداري على  2014لألسف تم تخطية الجمعية من قبل صندوق الضمان اإلجتماعي في أواخر سنة

( وقد  إلتزمنا بالدفع ورغم ذلك دينار 800نا بتغنا بهذا الروتين إال بعد تخطيله عالقة بمكتب الشغل و الصندوق )لم يقع ابال

 . إعتراض في الغرض بعد ذلكقدمنا 

 

 

 :أهم التوصيات للمرحلة القادمة

 

 المكتسبة من الفترة السابقةبحكم التجربة  المزيد من اإلنظباط االداري  

 تطوير التواصل بين أعضاء الهيئة المديرة والمنخرطين  

 سمنا نفس األهداف )التشبيك(اربط عالقات مع جمعيات تق 

  انجاح برامج الجمعية المستقبليةفي  والمشاركة  على االنخراطإبتكار طرق جديدة لتحفيز الشباب  

 الجمعية البحث على موارد متنوعة لتغطية مصاريف 

 

 

هو السبيل الوحيد إلنجاح هذه  تضافر جهود جمعيتنا والتدبير النزيه والشفاف والديمقراطي لشؤون الجمعية ختاما  

 .التجربة

 

 

 

 

 اإلمضاء

 

  رئيس الجمعية

  أحمد أنيس القرقني
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