
 
 محضر الجلسة العامة االنتخابیة 

 

 
2017مارس  04: التاریخ -   

بمركز العمل التشاركي حومة السوق جربة      Cozi : فضاء  المكان -   

علي عبعاب االستاذ: رئیس الجلسة -   

: االستاذ خلیل ظھیر المحامي المقرر -   

  مناقشة التقریرین االدبي و المالي  الجزء االول:

 1-كلمة االفتتاح : رئیس الجلسة 

قدم لمحة تاریخیة عن تاسیس الجمعیة و عن ابرز اھدافھا .           

  .برنامج الجلسة العامة االنتخابیة تم عرض         

 2-تالوة التقریر االدبي :عبد الكریم التونسي 

      تقدم بالشكر الى كل الحضور و الى كل من قدم الدعم المادي و المعنوي للجمعیة خاصة عند   *     
انطالقھا          

        ) و ذكر كل  31استعرض كل الندوات العلمیة و الملتقیات التي انجزتھا الجمعیة و عددھا (   *    
     شخصیة  64دھم ھذه الندوات و عد الشخصیات الوطنیة التي اثثت        

       ذكر بالمشاریع التي انجزتھا الجمعیة مع نختلف المؤسسات المانحة و استعرض اھم الممولین   *   
    لمشاریع الجمعیة        

ذكر باھم المخرجات التي انتجتھا الجمعیة  *      

كة مع منظمات        ة او بالشرابصفة فردیذكر باھم االنشطة المیدانیة التي قامت بھا الجدمعیة اما   *   
محلیة  و وطنیة اخرى          

تنفیذھا في المتتقبل و التي تقدمت بھا الجمعیة لالطراف المانحة . عماستعرض اھم المشاریع المز  *     



 3- فتح باب النقاش حول التقریر االدبي 

: تقییم عمل الجمعیة بالشكر و التاییدسنیة الصكش  *       

: تثمین نشاط الجمعیة نجیب الوریمي   *       

 اقتراح مزید من االشعاع و توسیع نشاط الجمعیة حتى التبقى حكرا على النخبة و                           
    اخراجھا من المركزیة                           

: شكر نشاط الجمعیة   اكرم داود  *      

طلب مزیدا من االنفتاح على المدارس و االحاطة بالتالمیذ                     

: اكد على ضرورة االھتمام اكثر باالنتشار االعالمي  عبد العزیز بن مھني*     

طلب االطالع على القانون االساسي للجمعیة و عدد المنخرطین                                  

جمعیة : تثمین عمل العبد المجید القطاري*     

تدعیم العمل المیداني                                

االنفتاح على المدارس                              

: الحظ انا اغلب الضیوف الذین اثثوا الندوات ینتمون الى العائلة الفكریة عادل عیاد *     

تعددیة اكبراقترح تدعیم جمیع التوجھات داخل الجمعیة و خلق                      

االحاطة بالشباب                      

مزید تدعیم العمل المیدانیذ                     

     : االحاطة باالطفال و تكوینھم الستعاب العمل الجمعیاتي و دور المجتمع المدني فاطمة قعلول*    

     : المحافظة على توجھ الجمعیة و تدعیم الندوات العلمیة حسین بوستة*   

: تقدم بالشكر الجمعیة رضا حجاجي*     

العمل على تبسیط مختلف النفاھیم و االنفتاح على كل شرائح المجتمع المدني                      

  : التاكید على ضرورة العمل مع االطفال و االشعاع على المدارس  عبد الحمید الغریبي*   

     : تقدمت بالشكر للجمعیة  لطیفة بوستة*   

     تمكین المنخرطین من مخرجات مختلف االنشطة                                                

تدعیم المتابعة                         

     : استفادة كبرى من المشاركة في مختلف الندوات و اللقاءات  نزیھة الوغالني*  



ذلك في تثمین دور الجمعیة                           

 

 4-االجابة عن كل التساؤالت : عبد الكریم التونسي 

تثمین كل التدخالت   *         

التذكیر بصعوبة العمل الجمعیاتي خاصة فیما یخص توفیر التمویل   *         

االشارة الى ان الجمعیة تسعى الى االنفتاح على المدارس و االطغ=فال من خالل العمل على  *         

لمدارس بالشركة مع المعھد العربي  تركیز نوادي للمواطنة في ا             

التذكیر بان الجمعیة تسعى الى النتشار جغرافیا معغ االشارة الى وجود عدة صعوبات في  *         

مستوى التنسیق بین الجھات.          

   یب عن بعض التساؤالت حول تنویع التذكیر بالمشاریع المستقبلیة للجمعیة و التي یمكن ان تج  *       
انشطة الجمعیة           

 التذكیر بان موقع الواب الخاص بالجمعیة سیتضمن كل المعطیات الخاصة بالجمعیة من اھداف   *       
   ... طرق عملقانون اساسي و  و        

    التذكیر بان للجمعیة اشعاع وطني و ھي منخرطة مع اكثر من منظمة وطنیة و جولیة مستقرة  * 
  تونس العاصمة  في  

 5-تالوة التقریر المالي : اماني العودي البوزیري 

اشارت الى ان التقریر المالي ینقسم الى قسمین:       

2015دیسمبر  31معیة الى الج   قسم یخص الفترة الممتدة من انطالق نشاط  -        

   2016دیسمبر  31الى  2016قسم یخص سنة  -      

في بعض المؤسسات  حتى ال نجده بتنظیم محكم اشارت الى ان الجمعیة قدمت جمیع الوثائق الالزمة      

 اشارت الى ان الجمعیة تخصص لكل مشروع حساب جاري خاص بھ و ھمو ما یسھل عملیة التدقیق     
  و منع التداخل بین االطراف الممولة     

قدمت التمویالت و مصادرھا بالتدقیق       

قدمت المصاریف بالتدقیق       

  6-قتح باب النقاش حول التقریر المالي:

       لم یسجل اي تدخل   



 
 اعضاء الھیئة المدیرة و مھامھم 

 بعد الجلسة العامة االنتخابیة

 

 

 

سم واللقباال المھمة   
 

رئیس و ناطق رسمي   عبد الكریم التونسي 
 

موسىنرجس  امین المال   
 

 محمد بن غازي كاتب عام 
 

 خلیل ظھیر نائب رئیس
 

المؤدبمحمد شاكر  امین مال مساعد   
 

مع منظمات المجتمع المدني عضوة مسؤولة على العالقات الوغالني التونسينزیھة    
 

العودي البوزیرياماني  عضوة مسؤولة على التنسیق و االعالم  
  

بن سالمة ماریا  عضوة مسؤولة على صیاغة المشاریع  
 

 علي عبعاب عضو مسؤول على العالقات مع المنظمات المانحة
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