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نُْفِسُكْم" "َوَما تُنْفُِقوا مِْن َخيٍْر َفِلَ



تونس الخيرية جمعية تهدف إلى خدمة المجتمع من خالل 
تظافر جهود أهل الخير  لحل مشاكل مجتمعاتهم وإعانة 
المحتاجين من أبناء الشعب. تعمل الجمعية في مجال إغاثة 
المنكوبين في حاالت الطوارئ ومجاالت التنمية المستدامة 
ومحاربة الفقر. كما تعمل الجمعية على بث روح التعاون 
الذاتية  الجهود  وتشجيع  المجتمع  أفراد  بين  والتكافل 
والتطوعية ألعضاء المجتمع المدني. تقوم الجمعية أيضا 
ومساعدتهم  المحتاجين  لرعاية  خيرية  مشاريع  بإنشاء 
التي  المشاكل  على  التغلب  في  أنفسهم  على  لالعتماد 

يواجهونها.

رؤيتنا

والحاجة  الفقر  فيه  يختفي  متضامن  مجتمع  إلى  نتطلع 
ويتكاتف فيه الناس لمساعدة بعضهم البعض.

رسالتنا 
عوز  يسد  خيري  عمل  تقديم  إلي  نسعى  وافر  بعطاء 

المحتاجين من أفراد المجتمع.

قيمنا
األمـــانة ... المـهنـــية ... التــــعاون
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مجال التعليم

1- مشروع الحقيبة المدرسية:
وزارة  بالتنسيق مع  توزيعها  تم  20.000 حقيبة مدرسية 

التربية  على مرحلتين :
مدرسة   96 تالميذ  على   )2012 )مارس  األولى  المرحلة 
التونسية   24 والية  باالشتراك مع الكشافة  ابتدائية في  

ومنظمة اإلغاثة االسالمية عبر العالم وجمعية روتا.
تم توزيع هذه الحقائب وفق رزنامة محددة تم بمقتضاها 
اختيار المدارس ذات األولوية من حيث احتياجها للمساعدة. 
 182 تالميذ  منها  انتفع   )2012 )ديسمبر  الثانية  المرحلة 

مدرسة ابتدائية نائية في 16 والية.
 تهدف الجمعية من خالل هذا المشروع إلى:

االبتدائية  المدارس  لتالميذ  النجاح  ظروف  احسن  -توفير 
النائية.

- تقديم المساعدة  إلى اكبر عدد ممكن من التالميذ في 
األرياف واألحياء الشعبية سيما في الجهات األقل حظا في 

التنمية.

2- مشروع مدرسة جميلة لمستقبل 
أجمل:

نائية   ابتدائية   مدارس  صيانة  في  المشروع  يتمثل 
هذا  تنفيذ  على  اشرف  التدخل.  تستدعي  ووضعيتها 
المشروع ثلة من متطوعي تونس الخيرية بمختلف فرقها 
و  أفتتح المشروع بتظاهرة مفتوحة تحت شعار " ابتسامة 
المدارس  المشروع  هذا  من  وانتفعت   ، تجمعنا"  الطفل 

اآلتي ذكرها:
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عيسى  بني  األمل  مدرسة   -
بمعتمدية مطماطة،  مارس 2012

نظم فريق عمل قابس لجمعية تونس الخيرية تظاهرة 
عيسى  بني  األمل  االبتدائية  المدرسة  تهيئة  إلى  تهدف 
بمعتمدية مطماطة. وذلك من أجل توفير السالمة واألمن 
من خالل صيانة وتركيب أقفال لألبواب والنوافذ  وتهيئة 
ساحة العلم وتركيز مكتبة لتنمية الزاد المعرفي للتالميذ 
بتجهيزات  المدرسة  وتزويد  الملعب  صيانة  عن  فضال 

رياضية.
بزمرتن  االبتدائية  المدرسة   -

بمعتمدية مارث، ماي 2012 :
المدرسة االبتدائية بزمرتن من  اختار فريق عمل قابس 
المدارس.  لمشروع صيانة  ثانية  مارث كمحطة  معتمدية 
فتنوعت وتعددت فقرات التظاهرة من أجل تهيئة المدرسة 
و تزويقها من خالل تركيب الفتة للمدرسة وتهيئة قاعتي 
العلم  ساحة  تهيئة  إلى  باإلضافة  واإلعالمية،  المطالعة 
وصيانة الحواسيب وتركيب و صيانة الحنفيات و األنابيب 
بلور  تركيب  عن  فضال  للشراب   الصالح  للماء  الناقلة 

وأقفال لألبواب والنوافذ. 
كما كان للرياضة نصيب بتهيئة ملعب لكرة القدم بمختلف 
مندوبية  مع  بالتعاون  السلة  لكرة  ملعب  وتركيز  جوانبه 

الشباب والرياضة. 
لتالميذ  تنشيطية  بفسحة  التظاهرة  متطوعو  توج 
والجدران  البلور  على  للرسم  ورشات  خالل  من  المدرسة 

وأشغال يدوية أخرى في إطار مسابقات تشجيعية... 
تخللها عرض فرجوي »كيكي وريكي«  ثم فيلم لألطفال 

وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات .
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- مدرسة قفصة المدينة: 
اختار فريق عمل قفصة المدرسة االبتدائية قفصة المدينة 
المدارس. فتم  فضاء انطلقت منه مبادرة إلحياء و تهيئة 
أوليائهم  و  المدرسة  تالميذ  جمع  تنشيطيا  يوما  تنظيم 
وبحضور مجموعة من المعلمين في جو مرح تخللته عديد 

من المسابقات واأللعاب الفكرية... 
- مدرسة المناقع بوالية زغوان: 

تهيئة  على  كاملة  سنة  طيلة  تونس  عمل  فريق  عمل 
مدرسة المناقع التي تقع بوالية زغوان والتي لها خصوصية 
مبيتا  على  تحتوي  حيث  الجمهورية  مدارس  بقية  بين 
المقيمين والمنحدرين من عائالت محتاجة وغير  للتالميذ 

قادرة على التكفل بمصاريف ابنائها.
قاعة  وتهيئة  وتجهيزه  المبيت  في صيانة  المشروع  تمثل 
بالحديقة  العناية  الى  باالضافة  وتزويقها  للمطالعة 
والملعب وقاعات الدروس واكساء التالميذ وتنظيم فعاليات 

ترفيهية وتنشيطية لهم.

3- برنامج مكتبتي: 
تمثل في تركيز مكتبات وألعاب فكرية في 5 مدارس ريفية 

من  طرف فرق عمل الجمعية. 

 4- جيل الخـيرية: 
وتدارك  دعم  دروس  تقديم  في  المشروع  هذا  ويتمثل 
لفائدة تالميذ مقيمين بمراكز مندمجة للشباب والطفولة 
ومنحدرين من أسر محتاجة وذلك من اجل مزيد االحاطة 
بهم ودعم تكوينهم الدراسي وذلك اسهاما منا في معالجة 

ظاهرة التسرب المدرسي.
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5- مشروع الدراجات الهوائية:
تزامنا مع العودة المدرسية 2012 أطلقت تونس الخيرية 
وزارة  مع  بالتعاون  اآلخرين«   أجل  من  »معا  مشروع 
إهداء  في  المشروع  هذا  وتمثل  واألسرة.  المرأة  شؤون 
124 دراجة هوائية رفيعة النوع لفائدة عدد من  األطفال 
بعيدة  مسافات  ويقطعون  الوعرة  الطرق  الذين يسلكون 
عملية  وتسهل  قلوبهم  إسعاد  قصد  مدارسهم  لبلوغ 

تنقلهم وعدم انقطاعهم عن تعليمهم.
 نفذ هذا المشروع في 07 واليات من الجمهورية التونسية 

وبالتحديد في مركبات الطفولة األتي ذكرها:
-  رمادة - تطاوين

- بني خداش - مدنين 
- أم العرائس والمتلوي - قفصة

- تالة - القصرين 
- فرنانة - جندوبة

- سيدي علي بن عون  - سيدي بوزيد
- تبرسق، وادى الزرقاء - باجة

وحرصا على سالمة تالميذنا وفرت الجمعية خوذات  وقام 
القيادة  طرق  على  توعوية  حصة  بتنظيم  المتطوعون 
الطفولة  بمركب  المشروع  اختتم  للدراجات.  الرشيدة 
السيدة  إشراف  سامي  تحت  جندوبة  والية  من  ببفرنانة 
وزيرة شؤون المرأة واألسرة والسيد رئيس جمعية تونس 
الخيرية في جو احتفالي حضره أولياء التالميذ وأصدقائهم 
والمربين وبهذه المناسبة تم إمضاء اتفاقية شراكة إطارية 

مع وزارة شؤون المرأة واألسرة.
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1- وطنيا:
- حملة تدفئة األجساد والقلوب:

على اثر موجة البرد والثلوج التي اجتاحت البالد التونسية 
خالل شتاء 2012  قامت تونس الخيرية بدعم قرابة 3000 
عائلة معوزة جلهم قاطنين في المرتفعات الغربية والتي 

تضررت بشكل كبير من الموجة. وتمثلت الحملة في:
معونة  وطرود  شتوية  ومالبس  صوفية  أغطية  توفير   -

غذائية  لفائدة األسر المتضررة.
مسنين  لفائدة  وميدانية  مجانية  طبية  عيادات  تنظيم   -

ومرضى.
منازلها:  تضررت  التي  للعائالت  إيواء  مركزي  تركيز   -
ببني مطير وبعين دراهم، توفر المراكز أغطية وتستقبل 
الغربي  الشمال  لمناطق  الوقود  توفر  الخيرية  القوافل 

فضال عن تسخير آالت  إلزالة الثلوج.
جلسات  في  المتمثلة  البيوت  لربات  االجتماعية  اإلحاطة   -
وحلقات استماع لمشاغلهن واحتياجاتهن ثم تسجيل بعض 

الوضعيات الحرجة حسب األولوية قصد المساعدة.
- التدخل واإلغاثة خالل الفيضانات:

تهاطل    2012 شتاء   خالل  تونس  من  مناطق  شهدت 
المياه  ارتفاع منسوب  إلى  أدت  كميات كبيرة من األمطار، 
في وادي مجردة مما أدى بدوره إلى فيضانات في واليتي 
اإلطار  الباب. وفي هذا  منوبة وباجة وخاصة مدينة مجاز 
قامت جمعية تونس الخيرية بتنظيم قافلتين تضامنيتين 
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فيها  حملت  الفيضانات  من  المتضررة  العائالت  لفائدة 
واالفرشة  الصوفية  األغطية  من  كبيرة  كميات  أساسا 
فريق  قام  كما  الغذائية،  المواد  إلى  باإلضافة  والمالبس 
تنظيف  من  ومتطوعة  متطوعا  الـ20  يناهز  الجمعية  من 
مؤسسة عمومية بإزالة األوساخ واألوحال العالقة بها وقد 
شاركوهم  الذين  المواطنين  استحسان  العمل  هذا  القى 

العمل.

2- دولـــيا:
-غــــــــــزة: “ قافلة ربيع األحرار“

        2012 فيفري  شهر  في  الخيرية  تونس  جمعية  نظمت 
اإلنساني  الحصار  كسر  إلى  تهدف  األحرار«  ربيع  »قافلة 
المفروض على شعبنا الفلسطيني عامة وعلى إخواننا في 
تم  وأدوية  طبية  مساعدات  بتوفير  وذلك  باألساس،  غزة 
تسليمها لوزارة الصحة بالتعاون مع مجموعة من جمعيات 
 – الخاص  القطاع  أطباء  نقابة  منها  المدني  المجتمع 
الصيدلية العامة في غزة. فضال عن التواصل مع أهلنا في 
قطاع غزة ) مجتمع مدني وشعب( باإلطالع على األوضاع 

الميدانية واالستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. 
الشعب  الغاثة  التونسية  الحملة   -

السوري:
قامت  الشقيق،  السوري  الشعب  مع  تضامنها  اطار  في 
انسانية  تونسية  جمعيات  مع  بالتعاون  الخيرية  تونس 
)الهالل االحمر التونسي - جمعية مرحمة - جمعية التعاون 
فعاليات  عدة  بتنظيم   ) حدود  بال  شبان  اطباء  جمعية   -
مخيم  وفي  تونس  في  السوريين  الالجئين  مع  تضامنية 
مساعدات  توزيع  تم  حيث  االردنية  الحدود  على  الزعتري 
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غذائية متمثلة في وجبات متكاملة لفائدة 500 الجئ سوري 
باالضافة الى طرود غذائية متكاملة. كما تم تنظيم افطار 
صائم لفائدة 500 الجئ سوري بالتعاون مع الهالل االحمر 
االردني بمدينة اربد بمسجد القرية ,تم توزيع النصف على 

المصلين وتوزيع النصف االخر على العائالت في بيوتها.
عدة  في  تونس  في  السورية  االسر  مساعدة  ايضا  تمت 

مناسبات.

 

 

 1- حمـلـة رمضان2012 :
بحلول شهر الرحمة نظمت جمعية تونس الخيرية بمختلف 

فرق عملها عدة فعاليات تضامنية وثقافية من أهمها:

- مشروع »قفة رمضان«:
تمثل في توزيع مؤونة غذائية متكونة من المواد األساسية 
التي تحتاجها االسرة طيلة شهر الصيام. وقد انتفعت أكثر 
من 3000 عائلة من 24 والية من حملة قفة رمضان بكافة 
مناطق البالد التونسية حيث تم التركيز على المناطق ذات 

األولوية لشدة االحتياج والخصاصة.
ودولية  محلية  جمعيات  مع  بالتعاون  المشروع  تنفيذ  تم 
اختيار  التي ساهمت في  المحلية  الهياكل  بالتنسيق مع  و 

االسر المنتفعة,
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- الحملة التوعوية : خيري كريم
تهدف حملة »خيري كريم« إلى توجيه وإرشاد الناس خالل 
المعرفية  المجتمع  أفراد  حاجة  تلبية  قصد  رمضان  شهر 

والدينية بطريقة طريفة تقرب المعلومة للجميع.

- إفطار صائم:
على  صائم  إفطار  برنامج  الخيرية  تونس  جمعية  نظمت 

المستويين الوطني و الدولي:
- المستوى الوطني:

نظمت الجمعية بجامع الفتح بتونس العاصمة إفطارا لفائدة 
قرابة 50 صائما طيلة عشرون يوما من شهر رمضان ذلك  
وهيئة  االجتماعي  والتواصل  التعاون  جمعية  مع  بالتعاون 
اإلشراف بجامع الفتح، وقد تمثل دور الجمعية في استالم 
بطبخها  الميسورة  األسر  بعض  التزمت  التي  األطعمة 
واالشراف على توزيعها على عابري السبيل وروّاد موائد 

االفطار بالجامع.
- المستوى الدولي: 

موائد  تنظيم  من  شركائها  خالل  من  الجمعية  تمكنت 
افطارات بالخارج وهي كاألتي:

المشروع  هذا  من  انتفع  األقصى:  المسجد  فلسطين،   -  
قاربة 1000 صائما على امتداد يومين.تم تنفيذه بالتعاون 

مع جمعيات  متعاونة.
وبالحدود  بعلبك  بمنطقة  اللبنانية  السورية  الحدود   -  

األردنية لفائدة الالجئين السوريين.
التونسية  الكشافة  فوج  مع  بالتعاون  وذلك  فرنسا   -  
بباريس وقد استفاد منها عدد من التونسيين المحتاجين 

المقيمين في فرنسا.
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- مسابقات رمضانية:
رمضان  شهر  خالل  والتربوي  الثقافي  نشاطها  اطار  في 
»ارفع صوتك  بعنوان  الجمعية مسابقة رمضانية  نظمت 
الشباب من مناطق مختلفة  باألذان«شارك فيها عدد من 
على  المسابقة  من  الدورة  هذه  واقتصرت  تونس  في 

التسجيل الصوتي لآلذان ثم عرضه على لجنة تحكيم..
- مشروع مطبخ رمضان :

نظم فريق عمل سوسة لجمعية تونس الخيرية برنامجا 
المتمثل   2012 لسنة  رمضان«  »مطبخ  بعنوان  اجتماعيا 
مقيمة  فقيرة  أسرة  مسكن  وتجهيز  تهيئة  إعادة  في 
المنستير  والية  المكنين  معتمدية  من  التوازرة  بمنطقة 
تمت زيارتها من طرف الفريق الميداني خالل حملة قفة 

رمضان . وقد تم تمكينها من المرافق األساسية التالية :
ترميم   – األرضية  تبليط   – للشراب  الصالح  الماء  إدخال 
السقف –  تركيب حوض لغسل األواني –  دهن الجدران 
–  تركيب نافذة و باب فضال عن إعادة تهيئةالمسكن.الى 
جانب توفير مالبس لكافة افراد العائلة و ثالجة – موقد 
دامت  مدة  التهيئة  إعادة  استغرقت  وقد   . طبخ  أواني   –

األسبوعين.
- ختان أطفال :

مع  بالتعاون  الجمعية  نظمت  الرحمة،  شهر  بمناسبة 
معتمدية حمام األنف حملة ختان لـ 12 طفال منحدرين من 
أسر فقيرة وذلك بمصحة خاصة في العاصمة وسط أجواء 
احتفالية كبرى. كما ساهمت الجمعية في دعم حفل ختان 

األطفال نظمه فوج الكشافة التونسية بالمروج 1.
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2- هدية العيد المخصصة لأليتام :
يتيما   200 لفائدة  العيد  مالبس  الخيرية  تونس  وزعت 
بكل من الجهات اآلتي ذكرها: قفصة، القيروان، سوسة، 
إطار  في  المشروع  هذا  ويندرج  الكبرى  تونس  مدنين، 
برنامج األيتام الخاص بالجمعية.كما قامت الجمعية بدعم 
مجموعة من االيتام في العودة المدرسية وذلك من خالل 
توفير مالبس وادوات مدرسية انتفع منها قرابة 250 يتيما 
 1000 لتوزيع   »SELECTA« شركة  مع  التعاون  تم  كما 
 »REYNOLDS« شركة  ومع  االحجام  بمختلف  كراس 
من  ومجموعة  لوحة  من  متكونة  وحدة   1000 لتوزيع 

األقالم على تالميذ مدارس ابتدائية نائية.

3-  مشروع األضاحي 2012:
الخيرية  تونس  جمعية  واصلت  السنوي  لبرنامجها  تبعا 
من  كميات  بتوزيع  وذلك  العيد  اضحية  برنامج  تنفيذ 
اللحوم على األسر وااليتام واالرامل في منازلهم بالتنسيق 
ساهمت  التي  المحلية  والجمعيات  الصلة  ذات  الهياكل  مع 
العيد هو  . برنامج اضحية  في ضبط قوائم المستفيدين 
من  معونات  الجمعية  خالله  من  تمنح  تضامني  برنامج 
اللحم مقدرة بربع خروف للعائالت ضعيفة الدخل لتوفير 
المجتمع  شرائح  مختلف  بين  المساواة  من  االدنى  الحد 

التونسي.
المتطوعين  المشروع عشرات من  تنفيذ هذا  أشرف على 
من مختلف الفرق الذين قضوا صباح يوم العيد في مسالخ  
اللحوم  توزيع  في  ومساءه  األضاحي وسلخها  لنحر  أعدّت 

على األسر المنتفعة.
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1-مشروع األيتام:

2-حفالت لدعم برامج الكفاالت:
نظمت جمعية تونس الخيرية حفال خيريا تحت شعار »لـم 
مارس   11 يوم  متفرجا   6000 قرابة  حضره  الشـمـل« 
حيث  العاصمة.  بتونس  بالمنزه،  الرياضية  بالقبة   2012

خصصت مداخيل الحفل لفائدة برامج األيتام.
 تداول كل من المغني العالمي »مسعود كرتيس« والفنان 
إنشادية  مساحات  تأثيث  على  قمرة  بن  فوزي  التونسي 
من  فيها  امتزج  لما  الحضور  على  البهجة  أدخلت  عطرة 

االلتزام والمرح.. 
اختتم الحفل من قبل الدكتور عمرو خالد الذي تحدث عن 
حيث  المجتمع  شرائح  جميع  بين  والتضامن  التعاون  قيمة 
تجاوب الحاضرون معه من خالل المتابعة الشيقة لنصائح 

وتجارب تساهم في بناء مجتمع تضامني إنساني ..
 شارك في إنجاح الحفل 200 متطوع من خيرة شباب تونس 
حيث تنوعت أدوارهم من: االستقبال، و حفظ النظام داخل 

وخارج  القاعة.

تقرير حول مشاريع جمعية تونس الخريية - 2012

المجال االجتماعي:

الخيرية مشروعا مستداما و يحضى المشروع بمساحة هامة من االهتمام حيث  تمثل كفالة األيتام بجمعية تونس 
كفلت الجمعية 92 يتيما خالل سنة 2012 وتسعى لبلوغ 400 يتيم خالل سنتين وذلك من خالل كافلين متبرعين وأيضا 

من خالل شراكاتها مع جمعيات عالمية ومؤسسات حكومية ذات الصلة.
تقدم الجمعية لأليتام الرعاية االجتماعية والتربوية والتعليمية كما تحرص على اإلحاطة بتحسين بيئة عيشهم داخل 

أسرهم.



1- العيادات الطبية: 
خلفت أزمة البرد العديد من األضرار خاصة منها الصحية 
لذلك تم إعداد عيادات طبية مجهزة لفحص أفراد العائالت 
األطفال  منها  وخاصة  البرد  أوجاع  تعاني  التي  المتضررة 

والنساء والمسنين. 
الحاالت  من  للبعض  متحركة  كراسي  الجمعية  وزعت   -

الخاصة خالل زياراتها الميدانية. 
بالحمية  خاصة  غذائية  مواد  بتوفير  الجمعية  تكفلت   -

لبعض مرضى االبطن . 
العمليات  البعض من  بمصاريف  بالتكفل   الجمعية  قامت 

الجراحية االستعجالية للبعض من المرضى.

2- مشروع توزيع األسرة الطبية:
تحصلت جمعية تونس الخيريةبالتعاون  مع مكتب منظمة 
من  هبة  على  بتونس  العالم  عبر  اإلسالمية  اإلغاثة 
المؤسسة القائمة على حفل اولمبياد لندن 2012 و تتمثل 
وزارة  مع  بالتنسيق  توزيعها  تم  طبيا  سريرا    318 في 
الصحة على  25  مؤسسة صحية عمومية بكل من واليات 

: قبلي وقفصة ومدنين.

3- حملة مازالت البركة :
وأمهاتنا  بآبائنا  الرعاية  باب  تحت  الحملة  هذه  تندرج 
خالل  وتعددت  االحتفالية  الفقرات  تنوعت  حيث  المسنين 

هذه الحملة التي شملت أغلب المسنين بالمراكز 
ومنوبة  سوسة  من  بكل  زياراتها.  تم  التي  المبرمجة 
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المجال الصحي:



وقفصة...في جو من المرح حيث تم توزيع هدايا وحلويات 
والحفاضات  كالمالبس  الضرورية   الحاجيات  بعض  و 

ومستلزمات النظافة .
4- تظاهرة ”ألوان الطفولة“ 

من  كل  في  األطفال  بأقسام  التظاهرة  هذه  إهتمت 
مستشفيات:  سهلول بوالية سوسة والمستشفى الجهوي 
بقابس حيث تندرج الزيارة ضمن المساهمة في اإلحاطة 
اقامتهم  خالل  الراحة   سبل  أفضل  وتوفير  بأطفالنا 

بالمستشفى وذلك لتخفيف آالم األمراض.
وتمثلت التظاهرة في تزويق جدران قسم األطفال و إحياء 

حفالت ترفيهية لفائدة األطفال المقيمين بالقسم. 
وأطفال  التوحد  بمرضى  العناية   -4

القمر
الخاصة  االحتياجات  ذوي  باألطفال  مدنين  فريق  اهتمّ 
وقام بتنظيم فعاليات تنشيطية لألطفال المرضى بالتوحد 
، كما قدّم الفريق مساعدات متنوعة لألطفال المصابين  
بسرطان الجلد الملقبين بأطفال القمر وتمثلت المساعدات 
أشعة  من  للوقاية  خاصة  وتجهيزات  مالبس  في  أساسا 

الشمس باالضافة الى أجهزة تكييف.

بالمستشفى  مكيف  5-تركيب 
الجهوي بقفصة

والعالج  لالقامة  الظروف  أفضل  لتوفير  سعيه  اطار  في 
خالل  قفصة  والية  في  الحرارة  درجة  إلرتفاع  ونظرا 
الصيف، قام فريق عمل تونس الخيرية بتركيب مكيف في 
قسم األطفال بالمستشفى الجهوي بقفصة و ذلك لعدم 

تحمل األطفال و الرضع درحة الحرارة المرتفعة.
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1- مشروع نور للتعريف باالسالم:
في اطار الرد الحضاري على الرسوم المسيئة للنبي االكرم 
الخيرية  تونس  جمعية  أطلقت  وسلم   عليه  اهلل  صلى  محمد 
حملة »اكتشف اإلسالم« دامت يومين ونظمت بتنسيق مع 
الدينية، وتمثلت في توزيع مطويات وكتب  وزارة الشؤون 
يتوافدون  الذين  السياح  على  مختلفة  بلغات  ومصاحف 
جامع  أمام  وخاصة  بتونس  العتيقة  المدينة  أسواق  على 
األسئلة  ألكثر  إجابات  على  تحتوي  المعمور،  الزيتونة 

المتعلقة باإلسالم والمسلمين.
شهدت الحملة تفاعال كبيرا من طرف السياح ومرشديهم 
الذين استمعوا بإنصات لحديث المتطوعين الذين تحدثوا 
عن اإلسالم وعن الحبيب المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، 
التونسيين  على  وسرورا  بهجة  الحملة  هذه  أدخلت  وقد 

الحاضرين بمختلف شرائحهم االجتماعية .
تونس  متطوعي  من  عدد  حضر  الحملة،  نفس  اطار  في 
بالملعب  القدم  لكرة  العاصمة  دربي  مباراة  الخيرية 
تتضمن  كبرى  الفتة  تعليق  تم  حيث  برادس.  االولمبي 
ى 
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الرياضي  الترجي  فريق  العبي  من  البعض  ارتدى  كما   
رسول  محمد  الحبيب  »إال  عبارة  تحتوي  أقمصة  التونسي 

اهلل«.
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المجال الثقافي و الديني:



2- تهيئة المساجد:
بالعناية  فرقها  بمختلف  الخيرية  تونس  متطوعو  اهتم 
نظافة  بحمالت  القيام  من  االنشطة  فتنوعت  اهلل،  ببيوت 
عامة ببعض المساجد وطالء للجدران وتنظيف الصومعات 
وأيضا  واالضاءة  الصوت  معدات  تركيب بعض  أو  وصيانة 
أساسا  وانتفعت  الكريم.  القرآن  مصاحف  ببعض  التبرع 
بقابس  منارة  جامع  الحمالت:  هذه  من  التالية  المساجد 
والجامع الكبير بمدنين وجامع  قرية أوالد وهيبة بقفصة 
ومسجد عثمان بن عفان بقرية قريميت النفيضة من والية 

سوسة وجامع الرضوان من والية سيدي بوزيد.

دورات تدريبية مكثفة في االسعاف 
واالنقاذ ومجابهة الكوارث:

مكثفة  تدريبية  بدورات  الخيرية  تونس  عمل  فرق  قامت 
في االسعاف واالنقاذ بالتعاون مع الديوان الوطني للحماية 
وقد  المؤسستين،  بين  شراكة  اتفاقية  اثر  على  المدنية 
100 متطوع في هذه الدورات التي دامت  شارك أكثر من 
من أسبوع الى 3 أسابيع تحصل على اثرها من أكمل فترة 
التدريب كاملة واجتاز االختبار بنجاح على الشهادة الوطنية 
الجمعية  على  ممثلون  شارك  كما  األولية.  لالسعافات 
لمجابهة  الوطنية  االستراتيجية  حول  مختلفة  ندوات  في 
جدا  هامة  التدريبات  و  الندوات  هذه  كل  وتعدّ  الكوارث. 
عند  الكوارث  لمجابهة  للتدخل  لالستعداد  للمتطوعين 

وقوعها.
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المجال التدريبي:
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