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 التقرير األدبي لنشاط جمعية صيانة جزيرة جربة
 0200و 0202و 2020 واتلسن

 
 

بعرض هذا التقرير الشامل ملختلف األنشطة اليت أشرفت عليها خالل الفرتة  تتشرف اهليئة املديرة املتخلية جلمعية صيانة جزيرة جربة
 :ويشمل التقرير احملاور التالية 1212 جويلية 21املنقضية منذ انتخاهبا من طرف اجللسة العامة املنعقدة يف 
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0- Projet « Jeunes insulaires face au changement climatique : Ensemble pour lutter contre 

les risques et les vulnérabilités liés à ce phénomène » 
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 إدراج جزيرة جربة على الئحة التراث العالمي -2
داعه لدى اليونسكو اليت طلبت من املشرفني على امللف إالئحة الرتاث العاملي تقدما بعد شهد ملف ادراج جزيرة جربة ضمن 

لملف التقين والفين للدفع  ل املطلوبة بالتعديالتالقيام وسعت اجلمعية يف هذا اإلطار إىل املسامهة يف ، قيحات عليهنببعض الت بالقيام
واالجتماعات والندوات  واأليام  وقد نظمت وشاركت يف عدد من اللقاءات. به حنو التحقيق بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية

 : اإلعالمية أبرزها
 صورة المكان التاريخ التظاهرة

نظمت مجعية صيانة جزيرة جربة ورشة إعداد 
خطة إدارة املمتلك الثقايف حبضور عدد من ممثلي 
االدارات احمللية واجلهوية وحبضور السادة رؤساء 

وقام السيد وايل مدنني باإلطالع . بلديات جربة
 .على عمل الورشات

  املدرسة السياحية  1212جويلية  21

 
رة العامة لوكالة إحياء الرتاث املدي جلسة عمل مع

خبري لدى اجمللس الدويل للمعامل ، التنمية الثقافيةو 
من أجل رسم رؤية جديدة للتصرف يف  واملواقع

الرتاث مبا يف ذلك املواقع املقرتحة لإلدراج على 
 . الئحة الرتاث العاملي ومتابعة تقدم امللف

ديسمرب  21
1212   

الكبري، الربج 
متحف سيدي 
الزيتوين، جامع 
الوطى وجامع 

 .وحلي

 

 
عمل للفريق املشرتك بني وكالة أحياء الرتاث  ةزيار 

للمواقع  والتنمية الثقافية واملعهد الوطين للرتاث 
 يف جزيرة جربة

 معامل جزيرة جربة 1212ديسمرب  12

 
وزير الشؤون الثقافية جلسة عمل مع السيد 

على التحضريات األخرية إليداع  عطاللإلبالّنيابة 
 ملّف جزيرة جربة لليونسكو

مقر وزارة الشؤون  1212جانفي  22
 الثقافية 

 
املدير العام للمعهد  السيد  جلسة عمل مع

الوطين لتدارس عديد االشكاليات املتعلقة بصيانة 
مبا يف ذلك املواقع  وتصنيف املعامل جبزيرة جربة

 املقرتحة لإلدراج على الئحة الرتاث العاملي

 مركز التوثيق   1212مارس  11

 

 إجناحو قصد تباحث سبل إجياد  جلسة عمل
مشروع ذو بعد ثقايف ميكن من بلورة رؤية لتهيئة 

تقدم ملف ادراج و فضاءات مبدينة حومة السوق 
 جزيرة جربة ضمن الئحة الرتاث العاملي

بلدية جربة حومة  1212مارس  12
 السوق 
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عمل حول برنامج احلفاظ على الرتاث ورشة 
مها مكتب نظّ اين يف البلدان املغاربية العمر 

 ومّثلاليونسكو بالشراكة مع املعهد الوطين للرتاث 
املشروع  الرتاث املعماري والعمراين جبزيرة جربة

النموذجي هلذا الربنامج وذلك لدعم إعداد ملف 
 .تسجيل جزيرة جربة على قائمة الرتاث العاملي

مارس  12-12
1212 

  جربة

 

وزيرة الشؤون الثقافية السيدة جتماع حتت إشراف ا
على آخر تطّورات استكمال ملف  لإلطالع

تسجيل جزيرة جربة على الئحة الرتاث العاملي 
 لليونيسكو

 مركز التوثيق  1212أكتوبر  11

 
أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية على جلسة عمل 
ُخّصصت ملتابعة التعديالت النهائية مللف إدراج 
جزيرة جربة على الئحة الرتاث العاملي لليونسكو 

 ولإلطالع على آخر اخلطوات التنفيذية

 وزارة الثقافة  1212ديسمرب  12

 
السيد وايل وفدا عن مجعية صيانة جزيرة  استقبل

جربة وذلك يف اطار متابعة تقدم ملف ادراج 
 جزيرة جربة على الئحة الرتاث العاملي لليونسكو 

 والية منني  1212ديسمرب  12

 
باسم الدولة التونسية سّلم سعادة السفري املندوب 
الدائم لتونس لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية 

ومدير عام املعهد " اليونسكو"ثقافة والعلم وال
الوطين للرتاث ملف ترشيح جزيرة جربة على قائمة 
الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي لليونسكو إىل 

 مركز الرتاث العاملي لليونسكو مدير

  باريس  1211فيفري  2

 
ملف ادراج جربة ضمن " ندوة علمية بعنوان 

  .قائمة الرتاث العاملي
 

 ببلدية جربة اجيم 1211مارس  12

 
يف اطار جربة للرتاث العاملي لطلبة  التعريف باملعامل
 معهد ننوروجيي 

 جزيرة جربة  1211أفريل  9
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0- Projet « Jeunes insulaires face au changement climatique : Ensemble pour lutter contre 
les risques et les vulnérabilités liés à ce phénomène » 

تعزيز قدرة الشباب والفاعلني احملليني وسكان جزيرة جربة  إىل (WWF)املمول من قبل الصندوق العاملي للطبيعة  املشروع يهدف
 : ومتثلت مجلة األنشطة يف ما يلي. من خالل التوعية حول خمتلف القضايا املتعلقة بتغري املناخ وتأثرياهتا على سواحل جزيرة جربة

 
 صورة المكان التاريخ التظاهرة

 لقاء افتتاح املشروع 
Projet « Jeunes insulaires face au 
changement climatique : Ensemble pour 
lutter contre les risques et les 

vulnérabilités liés à ce phénomène » 

جويلية  21
1212  

 املدرسة السياحية

 
 خماطر بشأن ةبالطل لتحسيس إعالمي يوم

 وخيارات جربة جزيرة يف يةاملناخ اتتغري ال
 .التكيف

 توثيق مركز  1212أوت  12

 
 بشأن إعدادية حومة السوق تالميذل حتسيسي يوم

 وخيارات جربة جزيرة يف يةاملناخ اتتغري ال خماطر
 .التكيف

ديسمرب  21
1212  

 توثيق مركز

 
املركب الرتبوي األجيال  تالميذل ورشة حتسيسية
 يف يةاملناخ اتتغري ال خماطر بشأن اجلديدة بآجيم 

 .التكيف وخيارات جربة جزيرة

فيفري  22
1212  

املركب الرتبوي 
األجيال اجلديدة 

 بآجيم

 
لطلبة املعهد العايل للدراسات  ورشة حتسيسية

 اتتغري ال خماطر بشأن التكنولوجية مبيدون  
 .التكيف وخيارات جربة جزيرة يف يةاملناخ

مارس  22
1212  

املعهد العايل 
للدراسات 

 التكنولوجية مبيدون 

 
 Victorاملركب الرتبوي  تالميذل ورشة حتسيسية

Hugo  اتتغري ال خماطر بشأن حبومة السوق 
 .التكيف وخيارات جربة جزيرة يف يةاملناخ

مارس  21
1212  

املركب الرتبوي 
Victor 

Hugo  حبومة
  السوق 
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موجه اىل وسائل االعالم احمللية  يوم إعالمي
واجلهوية حول ظاهرة التغريات املناخية وتأثريها 

 على املناطق الساحلية جلزيرة جربة 

مارس  11
1212  

 مركز التوثيق 

 
 تعرضا األكثر الساحلية املناطق يف جولة ميدانية

 لتالميذل املناخ تغري آثار من جربة يف للتهديد
 التغيري) جزيرتنا أجل من املشي" بعنوان والكشافة

 (" اآلن واإلجراءات

 مارس 11
1212 

 جزيرة جربة 

 
 األكثر الساحلية املناطق يف ثانية جولة ميدانية

 املناخ تغري آثار من جربة يف للمخاطر تعرضا  
 التغيري) جلزيرتنا سري" بعنوان والكشافة لتالميذل

 (". اآلن واإلجراءات

 سبتمرب 12
1212  

 جزيرة جربة 

 
 يف املناخ تغري حول الشباب إبداعات معرض

  يانصدغ وكشافة ةمدارس مبشاركة جربة
 12 و 12 يومي

 1212 سبتمرب
 مدرسة صدغيان 

 
 وترتيب معايري حتديد إىل هتدف عمل ورشة تنظيم

املناطق  يف فعالية األكثر التكيف تدابري أولويات
 .الساحلية 

 مركز التوثيق   1212اكتوبر  2

 
 اليت والقيود التحديات وإدارة لتحديد عمل ورشة
الفعالة  والتقنيات املمارسات أفضل تبين إىل تؤدي

 للتكيف مع التغريات املناخية وتأثريها على
 اجلزيرة،

 أكتوبر 21
1212 

 مركز التوثيق 

 
أكتوبر  21  الورشة االختتامية للمشروع 

1212  
 مركز التوثيق 
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3- Pour une gestion concertée de la zone humide de Lella hadhria dans la perspective de la 
préservation d’un écosystème et d’une biodiversité menacés 

العاملي للبيئة سعيا من اجلمعية إىل محاية املناطق الرطبة اليت تتميز هبشاشة منظومتها البيئية وااليكولوجية بالتعاون مع الصندوق 
وقد انطلقت . لتنفيذ مشروع ترتيب منطقة لاّل حضرية كمنطقة رطبة ذات أمهية عاملية على قائمة رامسار وإعداد خمطط هتيئة هلا

 :وقد نّظمت يف هذا الغرض األنشطة التالية. اجلمعية يف تنفيذ املشروع مع عدد من الشركاء احملليني واجلهويني والوطنيني
 التظاهرة

 ةث امليدانيو بحال
 العلمية الدراسات

   
 احليونات البحرية النباتات البحرية األرضية والنباتات احليوانات

إعداد اخلرائط للمنطقة 
 اليت سيشملها الرتتيب

  
وثيقة مناصرة حلماية 

 منطقة الال حضرية

 
 صورة المكان التاريخ التظاهرة

 خطة وتنفيذ التصنيف معايري تحديدورشة عمل ل
التصرف يف منطقة الالحضرية وتقدمي الدراسات 

 العلمية املنجزة يف الغرض 

جويلية  21
1211  

 بلدية جربة ميدون

 
املخولة  العامة للغابات بوزراة الالحة لإلدارة 1211جويلية  21يوم ورشة العمل لتوصيات و كما مت ارسال الدراسات العلمية 

 .وإمتام امللف القين يف الغرض. بتقدمي ملف الرتتيب على قائمة رامسار
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 .متابعة الوضع البيئي والتراثي بجزيرة جربة -4
بكل مستجّد ألخذ التدابري  تقوم اجلمعية بصفة مستمرة مبتابعة األوضاع الرتاثية والبيئية يف جزيرة جربة وحتيط علما اجلهات املسؤولة

 : التالية  زيارة املعامل واملواقعوعلى سبيل الذكر ال احلصر قامت اجلمعية مبتابعة وتوثيق .  القانونية يف الغرض
 الصورة تاريخ الزيارة المعلم

نظمت اليوم مجعية صيانة جزيرة جربة زيارة ميدانية ملساجد جزيرة 
 :وقد مت زيارة املعامل التالية جربة،

 جامع الوطى مبنطقة الربداوي مبزران معلم مّت ترميمه مؤخرا -
 جامع وحلي تعرض للحفر والنبش من قبل جمهوليني -
 .جامع سيدي يايت بقاللة معلم مّت ترميمه مؤخرا -

سيبتمرب  22
1212 

 

 
وقع خلع بابه كما  تةاجامع بن داود أو ما يسمى مبحراب لو 

مبني يف الصورة حيث منذ ترميمه قامت مجعية صيانة اجلزيرة 
 .دخل بيت الصالة حلفظه من النبشبوضع باب حديدي يف م

سيبتمرب  12
1212 

 
 .ختريب متواصل ملوروثنا التارخيي والرتاثي واملعماري

 نبش وهنب وحبث عن الكنوز طال جامع وحلي بواد الزبيب 
 1212وت أ

 
املقابر الرومانية يف السواحل اجلنوبية للجزيرة اىل  تعرضت

  .حفر رمبا حبثا عن كنوز وأعمالاالنتهاك والتخريب املتواصل 
  1212جانفي 

 
لغار جمماج من الداخل  حفرأعمال ختريب و متابعة ورصد 

  .سرقة اللوحة التعريفية اخلاصة بهواخلارج و 
  1212ماي 

 
  1212أكتوبر  متابعة عملية قلع النخيل يف ناظور تقرماس 

 
مجعية جليج  .جمموعة من اجلمعيات ةشاركمبمحلة نظافة كربى 

للبيئة البحرية ومجعية صيانة جزيرة جربة ومجعية امل غيزن ودار 
اجلماعة بصدغيان ومجعية انسوليت بالتعاون مع بلدية حومة 

 السوق وجمموعة من املتطوعني

 1212أكتوبر  21
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 وصيانة المعالم التاريخيةترميم الأشغال  -5
 فساقي البرج ترميم 

 ببادرة من السيد فريد القاضي الذي سعى إىل احلصول على إعتمادات متكنت اجلمعية من ترميم فاسقي برج الغازي مصطفى 

  
 بعد الترميم قبل الترميم

 بآجيم UTAIMفسقية جمعية ترميم 

 
 

 بعد الترميم الترميمقبل 
 ترميم جامع الساطوري 

بة ميدون ومعتمدية جربة ميدون ومجعية صيانة جزيرة ترميم جامع سيدي الساطوري باالشرتاك بني بلدية جر محلة تنظيف وصيانة و 
 جمموعة من املتطوعنيتونسية فوج ميدون وفوج سدويكش ومجعية نور بين معقل و الكشافة الجربة و 

  
 1211أكتوبر  ترميم جبامع الساطورياستكمال اعمال  1211فيفري  للمعلم يف تنظيفمحلة 

 ترميم وإصالح جامع ولحي 

   
األولية إلصالح  انطلقت األشغال

مع نبشه يف جاما وقع اتالفه و 
  . وحلي والقيام بتنظيف حميطه

 1212أكتوبر 

بالتعاون مع  محلة صيانة جامع وحلي جبعبرية
مجعية املهندسني املعمارين جبربة ومجعية 

 1212أكتوبر  خالل اإلرادة بالصرندي

املخربون يف  أفسده أشغال اصالح ما
جامع وحلي بالتنسيق مع مجعية 

 1211خالل جانفي  الصرندي
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 ترميم جامع القبب ببني معقل 
 1211فرتة جويلية سبتمرب تدريبية لطلبة املعهد العايل للهندسة املعمارية خالل  ترميم جامع القبب ببين معقل يف اطار حضرية

  
 بعد الترميم قبل الترميم

 .لصيانة المعالم  تظاهرة تمزقيذا

   
هي : الدورة األوىل لتظاهرة متزقيذا

خطوة أوىل متثلت يف محلة نظافة 
 تتوىلجلنة للصيانة  قصد تكوين

 استغالل املسجد كيفية التفكري يف  
 1212سبتمرب  12

محلة نظافة  :تظاهرة متزقيذا حبومة املزراية
لبعض املساجد قامت هبا اجلمعية النسائية 

 1212اكتوبر  1. مبزراية 

خالهلا  متزقيذا متّ اليوم الثاين من تظاهرة 
غلب ا إبرازو تنظيف املعلم بنجاح 

تفاصيله اليت اخفاها الزمن ورفع الردم 
 1212أكتوبر  21 األعشابواقتالع 

 يف املعماري التميز على أمثلةوهي جائزة متنح ( AKAA) للعمارة خان اآلغايف مسابقة  شاركت مجعية صيانة جزيرة جربة
 تأهيل وإعادة التارخيية، املباين على واحلفاظ وتطويره، اجملتمع وحتسني االجتماعي، واإلسكان املعاصر، التصميم جماالت
 .البيئية الظروف وحتسني احلدائق تنسيق عن فضال   عليها، واحملافظة األحياء

   
 ملتقى الجيالني بن الحاج يحي  -6

 2مجعية صيانة جزيرة جربة ملتقى اجليالين بن احلاج حيىي يف دورته اخلامسة حول أعالم جربة من األطباء، وذلك يوم نظمت 
 . مبركز التوثيق  1211 ماي
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 : والتراثية  والتوعية البيئية التحسيس -7
 : مايلياليت تسعى اجلمعية إىل إدراجها يف براجمها التحسيس والتوعية املسجلة من أهم األنشطة 

 الصورة المكان التاريخ التظاهرة
م ممثلو املدارس اهلندسية جتارهبم حيث قدّ  تنشيطيةأمسية 

 .يف أطار الورشة الصيفيةالطالبية 
 أوت 22

1212  
 التوثيق  مركز

 
مقر  أحتضنببادرة من جمموعة من شباب جزيرة جربة، 

مجعية الصيانة حلقة نقاش لتدارس جمموعة من مشاغل 
اإلصغاء ملختلف ثقافية و رة من إشكاليات بيئية و اجلزي

 املقرتحات املقدمة من طرف احلاضرين

اوت   25
1212 

 مركز التوثيق 

 
عرض املوقع اجلديد مشاركة مجعية صيانة اجلزيرة يف يوم 

الذي أجنزته مجعية املهندسني الشبان ليكون املنصة اجلامعة 
 .ألنشطة كل اجلمعيات املوقعة على امليثاق التشاركي

بتمرب س 22
1212 

 

بلدية حومة 
السوق 

 جربة
 

اليت انطلقت و ببادرة من السيدة دالل اجلمين  أدبية أمسية 
الشاعرة عفيفة احلاج حسن كما تضمنت بتأبني األستاذة و 

 مداخلة من األستاذ حسني الطبجي حول جزيرة جربة 

سبتمرب  22
1212 

 

 مركز التوثيق

 
اضرة للشيخ سعيد الباروين فعاليات لقاءات الصيانة حم

عن على اإلباضية، ماذا تعرف عنهم و  أضواء: بعنوان
 دورهم يف حياة اجلربيني؟ 

 

سبتمرب  21
2020 

 التوثيق  مركز

 
نظمت مجعية صيانة جزيرة جربة بالتعاون مع اجلمعية 
النسائية بقاللة يوم إعالمي حول آليات متويل املشاريع 

 وسبل احلصول على التكوين لبعث مشروع خاص 

نوفمرب  12يوم 
1212 

اجلمعية 
النسائية 

 بقاللة

 
نادي الرتبية املدنية باملدرسة اإلعدادية أبو القاسم زيارة 

ملقر مجعية صيانة جزيرة جربة يف الشايب حبومة السوق 
 ..اطار العمل امليداين ملشروع اكتشف بالدي

ديسمرب  2
1212 

 مركز التوثيق 

 
يف إطار مشروع استدامة السالم يف تونس بإدماج الشباب 
يف الشأن احمللي نظمت مجعية صيانة جزيرة جربة بالتعاون 

 21يوم 
 1212ديسمرب 

  جزيرة جربة 
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مع اجلمعية النسائية بقاللة جولة حول املعامل واملواقع 
التارخيية جبزيرة جربة لتعريف شابات املنطقة باملوروث 

 . ربةجلاحلضاري والتارخيي 
 

ميدانية للفريق العمل املشرتك بني وكالة أحياء الرتاث  ةزيار 
والتنمية الثقافية واملعهد الوطين للرتاث إىل معامل جزيرة 

 .جربة

ديسمرب  12
1212 

 جربة 

 
 بإعداديةنادي الرتبية املدنية مع جلامع وحلي زيارة ميدانية 

نشاطه يف مشروع اكتشف يف إطار الشايب حبومة السوق 
 ... بالدي

ديسمرب  12
1212  

 جربة 

 
مبقر مركز التوثيق  جملسمات املساجد أوىلورشة ترميم 

مبشاركة نادي الرتاث باملركب الرتبوي األجيال اجلديدة 
 بآجيم

فيفري  22
1212  

 مركز التوثيق 

 
مبقر مركز التوثيق  جملسمات املساجدورشة ترميم ثانية  

مبشاركة نادي الرتاث باملركب الرتبوي األجيال اجلديدة 
 بآجيم 

فيفري  21
1212  

 مركز التوثيق 

 
قصد  اجتماع متهيدي مع مجعية املهندسني املعماريني جبربة

إبرام اتفاقية شراكة بني الطرفني لتدارس القضايا ذات 
 . االهتمام املشرتك والعمل على حتقيق االهداف املرجوة

مارس  2
1212  

 مركز التوثيق 

 
يف إطار االحتفال باليوم الوطين للباس التقليدي والرتاث 
شاركت مجعية صيانة جزيرة جربة مبعرض الفنادق ومعرض 

 .املخطوطات 

مارس  12
1212 

اجملمع  
 الرتبوي

Victor 
Hugo  

انَِيا ااِلحتَّ 
َ
اديَّة بتونس السيد زيارة سعادة سفري مُجُهورِيَّة أمل

على  تقدمي ملف ترتيب جربةومّت ملركز التوثيق  بيرت بروغل 
قائمة الرتاث العاملي وجماالت التعاون بني اجلمعية والوكالة 
االملانية للتنمية يف خصوص وضع اسرتاتيجية للتنمية 

 . املستدمية جلزيرة جربة

ماي  21
1211 

  مركز التوثيق 
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 ةشاركمبمعرض الفنون التشكيلية حتت عنوان مسفونيات 
 .جمموعة من الفنانني التشكيليني

 

نوفمرب  2اىل  1
1212 

 مركز التوثيق 

 
جلسة عمل حبضور جلنة متابعة وتقييم إجناز املشاريع 

زيد التعريف بالرتاث مل  Djerba VR .الرقمية
تثمني معامل جزيرة جربة باعتماد التكنولوجيات التونسي و 

  عدد من معامل اجلزيرةتقدم لاحلديثة عرب إجناز تطبيقات 

نوفمرب  9
1212 

وزارة الشؤون 
 الثقافية 

 

 
حصة حتسيسية حول التغريات املناخية بعنوان جربة بني 

 األمس واليوم 
نوفمرب  21

1212  
اجملمع 

الرتبوي 
األجيال 
  اجليديدة

تأثري التغريات املناخية على سواحل جزيرة معرض حول 
 جربة بتنظيم من مجعية املواطنة والتنمية املستدمية 

نوفمرب  22
1212  

 مركز التوثيق 

 
 وتطوير االسرتاتيجي الذكاء"نظمت اجلمعية لقاء حول 

 باملعهد العايل للدراسات التكنولوجية جبربة " اجلزيرة
نوفمرب  22

1211  
 جربة ميدون

 
إحياء التّـــراث والتنمية كالة و  بني اتفاقية شراكةإبرام 

 مجعية صيانة جزيرة جربةو الثقافيّــة 
 

نوفمرب  12
1212 

مبتحف 
جربة للرتاث 

 التقليدي
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 مشروع جربة بدون بالستيك  -8
 الصورة المكان التاريخ التظاهرة

حبضور املندوب  بلدية جربة حومة السوقجلسة عمل ب
 اجلهوي للسياحة، ممثلي الثالث بلديات اجلزيرة، اجملتمع

املدين، أجهزة الشرطة البيئية والبلدية وممثلي مصنعي 
مشروع جربة بدون  ةزعي األكياس البالستيكية باجلزير مو و 

  .تنفيذهحيثيات بالستيك و 

بلدية جربة  1211أوت  1
حومة 
 السوق

 

 
رؤساء بلديات جربة الثالثة مع  بني إتفاقية شراكة توقيع

السهر على تنفيذ اخلطة إلعداد و مجعية صيانة اجلزيرة 
 .اإلتصالية ملشروع جربة دون بالستيك

بلدية جربة  1211أوت  29
حومة 
 السوق

 
    
 

 والدورات التكوينية المشاركة في اللقاءات والندوات -9
 الصورة التاريخ التظاهرة

 احلرة التجارة منطقة داخل والبديلة الثقافية السياحة جلنة لقاء مع
 الرتويج أجل ومن السياحي للعرض أفضل تنويع أجل من  ألوروبا

 .الوقت نفس يف اإلقليم جاذبية وتعزيز جديدة ألنشطة

 1212جويلية  2

 
 مع بالتعاون جربة والبديلة الثقافية السياحةورشة عمل حول 

SWISS CONTACT 
 1212جويلية  2

 
أمضت مجعية صيانة جزيرة جربة على القانون االساسي لتكوين الشبكة 

 .WWF بالشراكة مع MS3C التونسية للتكيف مع تغريات املناخ
 1212جويلية  21

 
 مشروع اختتامشاركت مجعية صيانة جزيرة جربة يف ورشة 

DJERBA UP  راس الرمل " حول محاية املناطق الرطبة جبربة
حبضور . وتثمني املناطق الرطبة بالسياحة البيئية "قاللةوبني الوديان و 

 .جمموعة من اجلمعيات ومندوب السياحة و وكاالت االسفار

 1212جويلية  12

 

https://www.facebook.com/m.houmt.souk?__cft__%5b0%5d=AZUagVzJKi_hvn-flmateunh023V_IFIoj0-zpP2cNRQc5J70rY9Zg6jNCKziq_yZyRxfavbpUGAqZRVTXPIGrx8oqxP_BS3vWVe_2gJ2PJvdF1TlmEx4n9yxq3oUegNL65g7MOPBRf6CSlrrYvSz1h_AObmJCgpdJ9NQQwR1q5pvsH5nURrPj6bFhCIETnWFoqdPWRXKNvkk1ee5TuCTPVD&__tn__=-%5dK-y-R
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شاركت مجعية صيانة جزيرة جربة يف االجتماع التشاوري الثالث حول 
 "النهج البيئي يف هتيئة الصيد الساحلي جبزيرة جربة استعمال"

 1212جويلية  11

 
الفيلسوف وعامل االنثروبولوجيا يوسف الصديق واملفكر : األستاذان زار

مركز التوثيق تلتها جولة حول املعامل والصحفي صالح الدين اجلورشي 
 .التارخيية جبزيرة جربة واملكتبة البارونية

 1212اكتوبر  22

 
" حومتنا للبيئة"مشاركة مجعية صيانة جزيرة جربة يف اختتام مشروع 

 .الذي نظمته مجعية أمل غيزن باملدرسة السياحية حبومة السوق
 1212ديسمرب  1

 
اليت  "املثال التوجيهي لتهيئة املنطقة احلّساسة جلزيرة جربة"ورشة حول 

  "مت إجنازها يف اطار التخطيط الرتايب املبتكر يف سياق التغريات املناخية
  1212مارس  12

 
 " اخلضراء املوجة" عنوان حتت البيولوجي للتنوع العاملي اليوم يف إطار

 .بالقرع االبتدائية املدرسةمتت غراسة عدد من أشجار الزيتون ب
  1212ماي  11

 
مشاركة مجعية الصيانة يف افتتاح مشروع حول دعم املصايد التقليدية 

  .Sea Djerba Up الثابتة للحفاظ على البيئة البحرية جبزيرة جربة
 

 1212جوان  21

 
زيارة وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد احلبيب عّمار، مرفوقا باملديرة 

السيدة " اليونسكو"مم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة العامة ملنظمة االا 
ودري اازوالي" ، إىل جامع فضلون جبربة وجامع سيدي يايت وجامع "اا

 .بأجيم( اللوطة)الربداوي 

  1212جوان  29

 
جبزيرة جربة يف دورته الثانية حتت شعار " إضاءات اللوتس " ملتقى 

 "التزام... كرامة... هوية: الكلمة"
  1212جوان  12
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 1212 جوان 12 .جربة يف التنمية ألولويات احملدثة املصفوفة استعادة يف شاركةامل

 
وقد كان اللقاء فرصة  جمَسم جامع السالويت لبلديَة جربة ميدون تسليم

للتداول يف شأن احملافظة على الرتاث املادي والاَلمادي باجلزيرة وسبل 
 تثمينه يف إطار عقد شراكة بني البلدية واجلمعية املذكورة

  1212جويلية  21

 
، وهو دليل ثقايف Invitation à la découverte كتابميتقد

   SwissContactسياحي جلزيرة جربة مبسامهة
  1212جويلية  12

 
ببادرة من مجعية صيانة جزيرة جربة واجلمعية اجلربية بفرنسا ومجعية 
جربة التواصل، انعقد مبقر اجلمعية لقاء حول اشكاليات املعامل التارخيية 

شارك يف اللقاء مجعيات . يف اجلزيرة وخمتلف التجاوزات اليت تشهدها
أفضى االجتماع البلديات و زيرة وكذلك ممثلون عن من خمتلف أحناء اجل

ظيف سهيل عمليات الرتميم والتو تتكوين جلنة مشرتكة تعىن بتأطري و اىل 
 اجلمعيات احملليةبالتنسيق مع السلط املعنية و 

  1212أوت  21

 

للفنانة حنان  "جربة يف خيايل"عرض الفنون التشكيلية حتت عنوان م
 ونيش

 1212أوت  12

 
 املواطنني مبادرة ملناقشة جزيريت من املدين اجملتمع ممثلي بني ثان اجتماع

 .احمللية السلطات قانون يف خاصة مكانة اجلزيرتني ملنح
  1212سبتمرب  21

 
من تنظيم مجعية . التغريات املناخية يف جربة بني األمس واليوم"مشروع 

بالشراكة مع مجعية صيانة جزيرة  ACDD املواطنة والتنمية املستدامة
 مل غيزن ألني عن الكشافة التونسية ومجعية حبضور ممث. جربة

 1212سبتمرب  12

 
وضع إسرتاتيجية وطنية للسياحة التونسية وتنفيذ "ورشة عمل حول 

  "خطة تروجيية مع حتديد املكانة
  1212أكتوبر  22
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يف التصنيع الثقا"يف إطار فعاليات امللتقى االقليمي  "احلوش الرقمي"
تنظمه املنظمة العربية للرتبية والثقافة الذي " االقتصادي الثقايف الرقميو 
العلوم بالشراكة مع مركز تونس الدويل لالقتصاد الثقايف الرقمي حتت و 

دور االقتصاد الثقايف الرقمي و املؤسسات الناشئة يف التنمية " عنوان 
  "املستدامة للدول العربية و خلق بنية حتتية للتصنيع الثقايف

 11اىل  12من 
 1212 اكتوبر

 
زيارة ممثلي الدول العربية للحوش الرقمي يف اطار امللتقى االقليمي 

 العريب
 1212أكتوبر  11

 
 1212نوفمرب 19   الواقع واآلفاق: متاحف الرّتاث التقليدي"الندوة العلمية 

 
البحث و  معية التونسية للتنمية املستدامةاجل متهانظ حتسيسيةورشة 

احملافظة على  حول النشيط بالتعاون مع مجعية صيانة جزيرة جربة
 . جبزيرة جربة إالخاصة النبتة النادرة اليت ال توجد يف العامل النباتات و 

  1212نوفمرب  11

 
 البحرية للعلوم الوطين للمعهد التشاركية العمل ورشة يف مشاركة

 ".والسياحة اجلزيرة ساحل" شعار حتت( INSTM) والتكنولوجيات
 21 و 22 يومي

 1212 ديسمرب

 
 النوع على القائمة والدستورية القانونية اإلصالحات"حضور ورشة 

 "االجتماعي
 1211فيفري  11

 
ديد املعلومات حول نباتات جربة واحملافظة على جتمشروع حتسني و 
  نادر جبزيرة جربة تةبعد اكتشاف نباملستوطنة باجلزيرة النباتات النادرة و 

 

 1211ماي  2

 
ديد جتحتسني و للطلبة يف إطار مشروع ورشة حتليل وتقدمي النباتات 

املستوطنة املعلومات حول نباتات جربة واحملافظة على النباتات النادرة و 
 باجلزيرة

  1211ماي  11
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قامت وكالة محاية  ،لعاملي للتنوع البيولوجييف إطار االحتفال باليوم ا
بالتعاون مع مجعية جليج للبيئة البحرية، مجعية  وهتيئة الشريط الساحلي

النشيط، بتنظيم  البحثجربة ومجعية التنمية املستدامة و صيانة جزيرة 
 مهية التنوع البيولوجي الذي تزخر به جزيرة جربةأيوم حتسيسي حول 

 1211ماي  11

 
املمول من طرف املركز الثقايف االملاين  "حومتك "يف إطار مشروع 

شاركت اجلمعية يف ورشة تكوينية لصياغة مشاريع تشاركية هتم هتيئة 
 فضاءات عمومية يف احلوم

 1211ماي  12

 
 1211جويلية  29 الساحل على البالستيك ملقاومة عمل خطة أجل منورشة عمل 

 
التأقلم مع  مشروع انطالقمجعية صيانة جزيرة جربة يف ورشة شاركت 

  .التغريات املناخية للنظم البيئية
 1211نوفمرب  12

 
 

 :مع الهياكل والمنظمات والجمعياتاتفاقية شراكة وتعاون  -22
 : أمضت مجعية صيانة جزيرة جربة عدد من اتفاقيات الشركة والتعاون من بينها

 .اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الثقافية -
 .اتفاقية تعاون مع املعهد العايل للدراسات التكنولوجيا جبربة -
 جلنة متابعة الوضع البيئي جبزيرة جربة مع عدد من اجلمعيات  -
 رميم وصيانة املساجد جلنة متابعة ت -
 شراكة مع املركب الرتبوي األجيال اجلديدة -
 زيرة جربةحول طباعة وترويج الدليل السياحي والثقايف جل DMOاتفاقية مع  -
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 القمة الفركوفونية بجزبرة جربة  -22
 الصورة التاريخ التظاهرة

خصصت لتدارس سبل مواجهة ببلدية جربة حومة السوق جلسة عمل 
التعديات على الطابع املعماري املميز جلزيرة جربة واحللول املمكنة للحد 

جربة النظر يف مسامهة اجلمعية ملساندة بلدية  من تفاقمها، كما متّ 
 جربة -حومة السوق يف تنظيم القمة الفرنكفونية 

 1212مارس  22

 
باملوروث  التعريفيف إطار  األيام الثقافية مبقر مجعية صيانة جزيرة جربة

مكّنت وكالة  الثقايف والتارخيي واملعمارّي الذي تزخر به جزيرة جربة
إحياء الرتاث والتنمية الثقافية زائري مقر مجعية صيانة جزيرة جربة من 
زيارة معامل جزيرة جربة واملتمثّلة يف برج غازي مصطفى وجامع فضلون 

 .ومتحف الرتاث التقليدي باعتماد النظارات ثالثية األبعاد

 1211نوفمرب  21

 
 1211 نوفمرب Djerba Absolument"  22"معرض 

 
 
 
 

زيارة املعرض ومقر اجلمعية من عدد من الشخصيات الوطنية واألجنبية 
على غرار سفري االحتاد االورويب بتونس وسفري بلجيكا وعدد من ممثلي 

 اجملتمع املدين والصحفيني  

 
 
 

  1211نوفمرب  29

 
  1211نوفمرب  12
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  : وتأثيث مركز التوثيقوالتطبيقات الحديثة النشر والتوثيق  -20
 .تقوم اجلمعية بتأثيث مركز التوثيق بالكتب واألطروحات واملقاالت وكل ما يصدر حول جزيرة جربة

 الصور الموضوع
يزور الباحثون والطلبة التونسيون واألجانب ومتابعو املعارض والندوات مركز 

 . التوثيق
 .زائرا 112: 1212سنة 
 زائرا 121:  1212سنة 
 زائرا 112:  1211مسنة 

 

أعمال ملتقى اجليالين بن احلاج حيىي ألعالم جربة يف دورته الرابعة حول صدور 
 . إسهام اجلربيني يف احلركة الصحافية

 
  Swiss contactون مع منظمة ثقايف بالتعا اصدار دليل سياحي

 

 
على  تقوم اجلمعية وبصفة مستمرة بنشر كل أنشطتها وكل ما خيص جزيرة جربة

 www.facebook.com/Assidje.orgصفحتها يف الفيسبوك 

 
 www.assidje.tnأصدرت اجلمعية موقعا جديدا على الواب 

 
تطبيقة   مركز تونس الدويل لالقتصاد الثقايف الرقميأصدر اجلمعية بالتعاون مع 

 .تعريف الناشئة باملخزوث الثقايف وتدوين مالحظلتهم حولهحديثة ل

 
من  مجعها متّ  أساسية وبيانات معلومات على حتتوي حملية معلومات منصة إنشاء

 على عامة جمموعةنشرت على . املناخ تغري جمال يف خالل الدراسات البحوث
Facebook :املناخ تغري يواجهون اجلزر شباب 
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 :البرنامج المستقبلي للجمعية -10

 .هتيئة مقر مركز الّتوثيق -
    .دعم ملف إدراج اجلزيرة ضمن الئحة الرّتاث العاملي مواصلة -
 . حتيني وتفعيل جملس الصيانة وإحداث هيئة للشباب -

 :مواصلة إنجاز المشاريع
 .مشروع إدراج جربة ضمن الئحة الرّتاث العلمي -
 مشروع هتيئة منبت الرياض -
 . الّتحسيس يف الوسط املدرسي -
 .الرّتميم والّتوظيف للمعامل -
 .إجناز املشاريع البيئّية والتنموية بدعم من عدد من الصناديق الّدولية -
 .احملافظة على الطّابع املعماري  -
 .ضرورة القضاء على املصّبات العشوائّية -
 . العناية باملنظومة الطبيعّية ومحاية الغطاء الّنبايت يف اجلزيرة والثّروات احليوانّية والبحريّة -
 .الّتنسيق بني اجلمعّية وكّل اهلياكل اإلداريّة اجلهويّة واحمللّية من أجل تفعيل الّتنمية املستدمية يف جربة -
 .الرتّكيز على اإلعالم اإللكرتوين واعتماد الوسائط احلديثة يف اإلعالم بنشاط اجلمعّية -
 .ألثريّة جبربةالقضاء على كّل الّتجاوزات اليت متّس املناطق الفالحّية واملواقع ا-
 

 الكاتب العام 
 لجمعية صيانة جزيرة جربة

   رمضان النجار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 


