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مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف لمن يشاء واهلل واسع عليم
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تقديم عـــام للجمعية 
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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األنشطة الموسمية
شتاء دافىء:

هو مشروع تضامني تهدف من خالله الجمعية  الى مساعدة  
القارس  الشتاء  برد  مجابهة  المحتاجة على  الفئات  بعض 

خاصة في المناطق الجبلية بالشمال الغربي للبالد.
وقد انجز هذا المشروع على 3 مراحل :

1- توزيع أطقم شتوية على تالمذة المدارس:

تمثل المشروع في توزيع طقم شتوي  متكامل يتكون من 
معطف وجوارب وقفزات ووشاح وواقي رأس, وقد انتفع من 
هذه الحملة 250 تلميذا منحدرين من االسر المحدودة الدخل 
ويدرسون في 8 مدارس ريفية  بساقية سيدي يوسف بالكاف.

2- توزيع مساعدات شتوية على أسر فقيرة:
تمثل هذا المشروع في توزيع أغطية ومالبس صوفية و 
100 اسرة محتاجة ممن  مواد غذائية مختلفة على قرابة 
نائية  منطقةريفية  في  قاسية  اجتماعية  ظروفا  تعيش 

بوالية جندوبة.

3- حملة تضامنية لقرية االصالح ببني مطير:
المتوسط  قناة   بثته  مؤثر  تلفزيوني  تقرير  اثر  على 
وواقعهم  مطير  ببني  االصالح  قرية  اهالي  معاناة  يصور 
مع  بالتعاون  الخيرية  تونس  المتردئ,شاركت  المعيشي 
قافلة تضامنية  تنظيم  الجمعيات في  اخرى من  مجموعة 
كبير  عدد  بمشاركة   2013 فيفري   9 يوم  وذالك  للقرية 
الجمعية  تدخالت  وتنوعت  الخير  سواعد  المتطوعين  من 
باالضافة  فقيرة  اسرة   180 لقرابة  مساعدات  تقديم  من 
للعيادات الطبية المجانية وبرامج تنشيط االطفال.                   



تقرير حول مشاريع جمعية تونس الخريية - 2013

حملة رمضان الخير:
قفة رمضان:

نظمت جمعية تونس الخيرية طيلة شهر رمضان المعظم 
من  بدعم  الخير”  “رمضان  شعار  تحت  تضامنية  حملة 

مؤسسات دولية ومحلية.
تتمثل الحملة في تقديم مساعدات عينية ومادية مختلفة 
واليات  بكامل  المعوزة  التونسية  العائالت  من  كبير  لعدد 
المتعففةمن  األسر  هذه  لتمكين  وذلك  الجمهورية 

المساعدة خالل شهر رمضان .
أكثر  منها  انتفعت  غذائية  مواد  على  الطرود  تحتوي هذه 
كامل  على  موزعة  أولوية  ذات  متعففة  عائلة   4500 من 
عمل  فرق  طرف  من  تحديدها  الجمهورية.تم  مناطق 
جمعية تونس الخيرية وكذلك بالتعاون الوثيق مع عدد من 

الجمعيات والسلط المحلية.
للمشروع  اللوجستي  االعداد  في  متطوعا   150 ساهم 
اجل  من  تكاتفوا  الخير  .سواعد  والتوزيع  التعليب  وخاصة 
انجاز المشروع و تبليغ االمانة لمستحقيها بكل حماسة و 

حرفية و اتقان في العمل,
المباشر  اللقاء  و  التوزيع  طريقة  الخيرية  تونس  اعتمدت 
الفريق  مكنت  الطريقة  هذه   . المستفيدة  العائالت  مع 
المعلومات  وجمع  وتشخيصها  االوضاع   على  االطالع  من 
والبيانات.بغرض التفكير في مشاريع اخرى لفائدة االسر 

المنتفعة.

موائد اإلفطار:
الفئات  الجمعية على االحاطة بعدد من  وفي اطار حرص 
اثر طلبات عديدة من  الصيام,وعلى  المحتاجة خالل شهر 
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جمعية  مع  وبالتنسيق  الفتح  جامع  هيئة  على  القائمين 
إفطار  موائد  تنظيم   ,تم  االجتماعي  والتواصل  التعاون 
صائم بقاعة جانبية لجامع الفتح  وسط العاصمة التونسية 
عابري  طرف  من  كبيرا  اقباال   المائدة  هذه  شهدت   وقد 
السبيل وحتى االسر المحيطة بالجامع.كما كانت للجمعية 
تجربة ناجحة متمثلة في جامع النور باريانة حيث تكلفت 
الجمعية بمصاريف وجبتي االفطار والسحور لفائدة قرابة 

150 شخص طيلة اسبوع.

مشـروع األضاحى لعام  1434 هـ:  
الخيرية   2013  جمعية تونس  11 أكتوبر  الجمعة  اطلقت 
في  يتمثل  والذي   ” االمل  عيد   ” العيد    أضاحي   مشروع 
طرف  من  المكفولة  المحتاجة  األسر  من  عدد  مساعدة 
من  محرومين  اطفال  شفاه  على  البسمة  وزرع  الجمعية  
معاناتهم،   من  والتخفيف  العيد  فرحة  مشاركتهم  خالل 
وينقسم هذا  المشروع المدعم من أهل الخير ومن بعض 
يتمثل في  االول  الى جزئين  المتعاونة  الخيرية  الجمعيات 
اختيارها  تم  عائلة محتاجة   37 كاملة على  توزيع خرفان 
بعض  مع  وبالتعاون  االجتماعية  ملفاتها  الى  بالرجوع 
ربع  توزيع  في  فيتمثل  الثاني  الجزء  أمّا  المحلية  الجهات 
والية    14 على  موزعة  عائلة  اربعمائة  من  ألكثر  خروف 
وسهر على توزيعها مجموعة  من متطوعي تونس الخيرية 
لشروط  تستجيب  وبطرق   ومباشر   شخصي  بشكل 
لتنظيم  بباريس  فريقنا  قام   و  هذا   . الصحية  السالمة 
يوما احتفاليا لفائدة عدد من التونسيين المهاجرين ممن 

يعيشون ظروفا معيشية صعبة. 
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مشاريع تنموية:
بعث  على  المحتاجة  االسر  لمساعدة  سعيها  اطار  في 
مشاريع صغرى مدرة للدخل وذلك بجعلها منتجة  وقادرة 
الخيرية  تونس  ,قامت  مستدامة  مالية  موارد  توفير  على 
مجاالت  عدة  في  نموذجية  تجريبية  مشاريع  باطالق 
السيما الفالحة  وانتفع منها عدد من العاطلين عن العمل 
ان  الجمعية  .وتأمل  محتاجة  اسر  عدة  من  والمنحدرين 
تساهم  وبذلك  المشاريع  بهذه  المنتفعين  دائرة  تتوسع 
في الحد من نسبة البطالة ,وفي ما يلي فكرة عن بعض 

المشاريع المنجزة:

مشروع تربية الماعز:
تونس  جمعية  من  فريق  بها  قام  التي  الزيارة  اثر  على 
الخيرية الى منطقتي طبوبة من معتمدية نفزة والية باجة 
والية  من  دراهم  عين  معتمدية  من  الزان  واد  منطقة  و 
التونسية،  للبالد  الغربي  الشمال  في  الواقعتين  جندوبة 
تقرر اعانة 20عائلة  بتمويل مشروع تربية الماعز بتوفير 
التي  للخبرة  نظرا  عائلة  لكل  تيس  مع  ماعز  رؤوس   5
طبيعة  الى  اضافة  الماعز  تربية  في  العائالت  يكتسبها 
المكان التي تساعد على حسن عيش الماعز,وبذلك توفر 
مصاريف  مجابهة  من  يمكنها  قار  رزق  مورد  عائلة  لكل 

الحياة باالنتفاع بمنتوجات الماعز من حليب ولحوم.

مشروع تربية النحل:
تونس  جمعية  من  فريق  بها  قام  التي  الزيارة  اثر  على   
الخيرية لمنطقة الحمراء التابعة لمعتمدية عين دراهم من 
والية جندوبة، تقرر اعانة احدى العائالت  بتمويل مشروع 
العائلة في  رب  يكتسبها  التي  للخبرة  نظرا   النحل  تربية 
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التي تساعد على  المكان  الى طبيعة  اضافة  النحل  تربية 
حسن عيش النحل و كثرة انتاج العسل ,وقد استفاد باعث 
المشروع من عدد 10 بيوت نحل التي توفر له سنويا قرابة 
بيوت   5 قرابة  الى  اضافة  الصافي  العسل  من  لترا   150

نحل ايضا  بمدخول يقارب السبعة االف دينار سنويا.

مشروع قوارب صيد
مشروع دعم صغار البحارة بغنوش  والذي عملت الجمعية  
البحري   للصيد  التنمية  مجمع  مع   بالتعاون  تنفيذه  على 
بغنوش والجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي 
والمتمثل في توفير موارد رزق لعاطلين عن العمل ودعم 
قدرات صغار البحارة بالمنطقة. من خالل تمكين البعض 
من  كميّة  أو  للقوارب  محركات  أو  قوارب صيد  من  منهم 
الى  انقسم  الذي  المشروع  وانتفع من هذا  الصيد.  شباك 

3اجزاء قرابة 102 بحار كما يلي:
1- توفير محرك لقوارب الصيد الخاصة ل13 بحار تقليدي 
 5 اليومي الى  بالمنطقة تمكنهم من مضاعفة منتوجهم 

اضعاف واالبتعاد عن المناطق الملوثة بشواطئ غنوش
2- توفير 14 قارب صيد مجهز بالشباك وبمعدات السالمة

بحارا   75 قرابة  لفائدة  الصيد  من شباك  كمية  توفير   -3

بحساب 20 كيس لكل منتفع.

مشروع عربة نقل بضائع:
االعمال  هيئة  من  بدعم  الخيرية  تونس  جمعية  تمكنت 
الخيرية ببريطانيا من تمكين احد القاصرين عن الحركة 
مناطق  احدى  واصيل  السكر  مرض  نتيجة  العضوية 
يتمثل في عربة  للدخل  مدر  الغربي من مشروع  الوسط 
لنقل البضائع ستجعله منتجا وقادرا على مجابهة مصاريف 

عائلته ومصاريف عالجه.
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االغاثة عند الكوارث:
إغاثة منكوبي إعصار الفلبين :

تمكنت تونس الخيرية بالتعاون مع هيئة األعمال الخيرية 
والمواد  الغذائية  المساعدات  بعض  تقديم  من  ببريطانيا 
من  متضررة  أسرة   250 عدد  لفائدة  والمالبس  الصحيّة 

أكبر اعصار ضرب الفلبين منذ عشرات السنوات.

التونسي لمخيم  الوفد  زيارة 
الزعتري:

لمخيمات  التضامنية  الزيارة  في  الخيرية  تونس  شاركت 
الالجئين السوريين على الحدود األردنية في اطار الحملة 
الزيارة  خالل  تم  ,وقد  السوري  الشعب  الغاثة  التونسية 
لالطفال  وإحتياجات  ومالبس  غذائية  مساعادات  تقديم 

على عدد من المقيمين بالمخيمات.

قافلة الوفاء لغزة:
الشقيق  الفلسطيني  للشعب  مساندتها  الجمعية  واصلت 
فنظمت زيارتين تضامنيتين شارك فيهما قرابة 13 متطوع

من  تضررت  بغزة  مدارس  و  منازل  ترميم  في  ساهموا 
القصف االخير من العدوان الصهيوني.

مشروع تهيئة المساكن:
ساهمت تونس الخيرية في تهيئة 6 مساكن ألسر فقيرة,2 
منهم تعرضت مساكنهم لحريق ,وبتظافر مجهودات عشرات 
اجواء  وسط  والصيانة  البناء  باشغال  للقيام  المتطوعين 
تضامنية بمشاركة المتعاطفين مع المبادرة.فتنوعت االشغال 
من حالة الخرى وشملت اضافة بيت او تهيئة حمام او تبليط 

اضافة لطالء الجدران واالبواب والنوافذ وصيانة الكهرباء.
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مشاريع في مجال التعليم:
دراجتي سبيلي الى مدرستي :

رفيعة  هوائية  دراجة   200 توزيع  في  المشروع  يتمثل 
للطفولة بمناسبة  لتالميذ قاطنين بمراكز مندمجة  النوع 
العودة المدرسية  لسنة 2013-2014 وذلك للمساهمة في 
المناطق  لما يميز  للمدارس نظرا  التنقل  تذليل صعوبات 
بها وسائل نقل  تتوفر  بعيدة ال  من مسالك وطرق وعرة 
عمومي فضال عن المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب 
من صفوف تالمذة االبتدائي والثانوي وبذلك إسعاد قلوب 
وقد  والتفوق  النجاح  على  وتحفيزهم  وأسرهم  التالميذ 
توزع المنتفعون من هذا المشروع على حوالي 10 واليات.

السالم  صحيةمدرسة  قافلة 
الوسالتية القيروان

السبت  يوم  سوسة  الخيرية  تونس  فريق  انطلق 
الريحان  جبل  عمادة  السالم  مدرسة  نحو   2013/03/16
لفائدة  صحية''  ''قافلة  لتنظيم  )القيروان(  بالوسالتية 
و  أهاليها  يعاني  ريفية  منطقة  وهي  المدرسة  تالميذ 
في  خاصة  صحية  مشاكل  عدة  األطفال  منهم  خاصة 
األسنان،برنامج القافلة كان متنوعا وإحتوى على: -عيادات 
 - و ممرضين مختصين  عام  عيادة طبيب   - أسنان  أطباء 
توفير بعض األدوية الضرورية - تشجير للمدرسة بحوالي 
30 شجرة - صيانة لألقسام بطالء الجدران - هدايا قيمة 
للتالميذ و إحياء نشاط ترفيهي لفائدتهم - إعانات عينية 

ألهالي المنطقة.
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صيانة المدارس:
في اطار العناية بالمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية 
واصلت  للتالميذ  النجاح  ظروف  أفضل  توفير  اجل  من 
اطار  في  المدارس  صيانة  مشروع  انجاز  الخيرية  تونس 
المرمجة  التظاهرات  بعض  خالل  من  احتفالي  تربوي 
العديد من  لتشمل  الداخلية.  و  المركزية  من قبل فرقها  
 ، و صيانتها  الدراسة  قاعات  تزويق  منها  التدخالت خاصة 
تشجير، دهن و طالء الجدران ، تسييج ، صيانة المركبات 

الصحية ، تركيز مكتبات ، حفالت تنشيطية للتالميذ.....

قائمة المدارس التي تم صيانتها 2013
- المدرسة اإلبتدائية الرماثي
 والية قابس )جانفي 2013(

- المدرسة اإلبتدائية حمام بورقيبة
 والية جندوبة )مارس 2013(
- المدرسة اإلبتدائية النائمة

 بوالية المهدية ) أفريل 2013(
- المدرسة اإلبتدائية بوهالل علي كركر

 بوالية المهدية )ماي 2013(
المدرسة اإلبتدائية بفرفار

 والية سيدي بوزيد )نوفمبر 2013(
- المدرسة اإلبتدائية بالجباس 

والية اريانة )ديسمبر 2013(
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الكفاالت  منظومة   2013 خالل  الخيرية  تونس  طورت 
االجتماعية  الرعاية  مجال  في  الجمعية  تدخالت  فتزايدت 
وانتفع منها مئات المحتاجين طالبي الخدمة في وضعيات 
شخصية مختلفة كما تزايد عدد الطلبة المكفولين وكذالك 
المنحة  الجمهورية وعالوة على  االيتام من مختلف جهات 
.قامت  المكفولين  االيتام  عليها  يتحصل  التي  الشهرية 
الجمعية بتنظيم فعاليات تربوية وتنشيطية عديدة نذكر 

منها :
»نرسم  التنشيطي  اليوم 

بسمة«:
قفصة  عمل  فريق  نظم   ‘ بسمة  نرسم   ‘ شعار  تحت 
جانفي   04 السبت  مساء   ” الخيرية  تونس   ” بجمعية 
2013 يوما تنشيطيا خاصا باأليتام الذين تتولى الجمعية 
لرعاية  المندمج  المركز  مع  بالتعاون  وذلك  كفالتهم 
 , التنشيطية لالحياء بقفصة  ، والوحدة  الطفولة بقفصة 
واحتوى البرنامج الذي انتفع منه قرابة الـ60 طفال من بين 
التربوية  و  الترفيهية  األنشطة  ، عديد  المكفولين  األيتام 
تربوية  لورشات  باإلضافة  لألطفال  الموجهة  الثقافية  و 
متنوعة و مسابقات ثقافية و رياضية بين الفرق اختتمت 
مع  وبالتوازي  الفائزين.  األطفال  على  الجوائز  بتقديم 
هذه األنشطة تمّ تركيز عيادة طبية تحت إشراف طبيبين 
متطوعين من الجهة قاما بفحص كل األطفال الحاضرين 
وتوجيه المرضى منهم ألطباء مختصين تطوعوا لعالجهم 

دوريا وبصفة مجانية. •

الكفاالت:
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لفائدة  تنشيطي  حفل 
األطفال المكفولين بمدنين:

اليوم  مدنين  عمل  فريق  الخيرية  تونس  جمعية  نظمت 
األطفال  لفائدة  تنشيطيا  حفال   2013 مارس   31 األحد 
فقرات  البرنامج عدة  قد تضمن  و  المكفولين من طرفها 
متعدد  فريق طبي  أمّنها  مجانية  وعيادات طبية  ترفيهية 
االختصاصات إضافًة إلى ألعاب ترفيهية و حلقات تكوينية 
في التربية الصحية، التعويل على الذات، الطرق الصحيحة 

للمراجعة  , المدرسية و طرق الوقاية المنزلية...
هذا البرنامج اشرف على تنظيمه عدد كبير من المتطوعات 
المتطوعين  االطباء  من  عدد  مع  وبالتعاون  والمتطوعين 
المكفولين  االيتام  اسر  المدنية وبحضور  الحماية  ومدرب 

الذين استمتعوا باالجواء التضامنية الرائعة .

»فرحة  التنشيطي  اليوم 
يتيم 2«:

 2013 5نوفمبر  الثالثاء  يوم  مدنين  عمل  فريق  نظم 
بفضاء الميرية بمدنين يوما تنشيطيا لأليتام المكفولين 

تحت شعار »فرحة يتيم »
تضمن   برنامج هذا  اليوم  التنشيطي  جلسات  استماع   
ترفيهية   و     تنشيطية   فقرات   و   األيتام   لمشاغل  
باإلضافة  إلى عيادات طبية و ورشات تكوينية في مواضيع 

عدة موجهة لأليتام و أخرى موجهة ألمهاتهم.



تقرير حول مشاريع جمعية تونس الخريية - 2013

يوم ترفيهي بفضاء المركب 
التجاري بالمنزه بتونس:

لجمعية  تونس  فريق  نظم  العربي  اليتيم  يوم  بمناسبة 
12ماي  يوم  لألطفال   ترفيهيا  يوما  الخيرية  تونس 
من  غذائية  منتوجات  توزيع  اليوم  هذا  .تخلل   2013
إعداد متطوعات الفريق و ورشات فالحية و برعات يدوية  

وورشات رسم  وإبداع , و تنشيط لألطفال .

اسعد  و  رحيما  »كن  حملة 
يتيما«سوسة:

شعار  تحت  حملة   2013 7افريل  يوم  سوسة  فريق  نظم 
»كن رحيما و اسعد يتيما« و ذلك للتعريف بكفالة األيتام 
تنشيطي  بيوم  القيام  خالله   تم   . الخيرية   بتونس  و 
لألطفال و العائالت بالمنطقة و بعض  المسابقات الثقافية 

و الفكريةوالفنية ,
انشطة  صور  ابرز  تخللته  بمعرض  النشاط  واختتم 

الجمعية.



المخيمات التربوية :
المخيم الصيفي بجرجيس :« مخيم قطاف«

جمعية  مع  بالمشاركة  الخيرية  تونس  جمعية  نظمت 
في  المكفولين   لأليتام  صيفيا  مخيما    « علماء  أطفال   «
الفترة ما بين 19 و 25 أوت 2013 بمدرسة الصيد البحري 
بمدينة جرجيس من والية مدنين و قد شارك فيه 21 يتيما 

من األيتام المكفولين في مدنين و بن قردان .
الفضاءات  و  األنشطة  من  العديد  المخيم  تضمن  وقد 

التعليمية و الترفيهية  و السباحة و الرحالت. 

المخيم الصيفي بنابل «مخيم اإلبداع«:
بالمشاركة مع فوج قصر  الخيرية   تونس  نظمت جمعية 
قفصة للكشافة التونسية  مخيما صيفيا بعنوان »اإلبداع« 
و ذلك لمدة عشرة أيام خالل شهر أوت لسنة 2013, شارك 

في هذا المخيم 25يتيما  من والية قفصة .
 تسعى الجمعية من خالل هذا المخيم إلى اإلحاطة باأليتام 
والتكوين  للترفيه  فضاء  توفير  خالل  من  المكفولين 
شخصية  وإعداد  بناء  في  المساهمة  وبذلك  والتثقيف 
و  تنشيطية  فقرات  المخيم  تخلل   , ومسؤولة  متوازنة 

فكرية  و مسابقات  ترفيهية لأليتام .
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اطالق مشروع “اقرأ” لتوزيع 
من  عدد  على  المصاحف 

المساجد:
قامت الجمعية في إطار مشروع “اقرأ” لتوزيع كتب مصاحف 
القرآن  في  نقصا  تشكو  التي  المساجد  من  عدد  لفائدة 
الكريم وقد تمّ خالل هذا المشروع الذي نّفذ بالتنسيق مع 
وزارة الشؤون الدينية من خالل الوعاظ الجهويين لعدد 6 
واليات، تمّ توزيع قرابة 560 مصحف قرآن كريم بحجم 
14/20 -رواية قالون- مقسمة على المساجد التالية: جامع 
عقبة بن نافع / الحرايرية ، جامع الفالح / العمران األعلى، 
جامع النسافتة / باب العسل، جامع الشباب / منطقة الشباب 
جامع  كندار،  معتمدية   / قماطة  جامع  الكبرى،  القلعة   /
ليماوة بمنطقة ليماوة، جامع الفرقان بمنطقة الشميسة، 
جامع شط السالم بمنطقة شط السالم، جامع عبد السالم 
/ الرديف ، جامع بئر سعد / القطار، جامع العيايشة / بالخير 
حي   / الرحمان  جامع  الجنوبية،  مدنين   / النصر  جامع   ،
المروج / مدنين الشمالية، جامع السالم / مدنين الجنوبية 
/ منطقة قرار الحالم، مسجد الداموس، مسجد عسقالن، 
مسجد السور، مسجد األخوات سوسة. نسأل اهلل ان يوفقنا 
لمزيد العناية ببيوت اهلل ونسأل اهلل ان يبارك لكل الذين 

ساهموا في هذا العمل الخيري والتربوي.
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أنشطة ثقافية ودينية:
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حفالت خيرية:
مسعود  و  زين  ماهر  حفلة 

كرتيس :
في اطار  سعيها لتنمية مواردها من اجل تنفيذ برامجها 
التونسي  الشعب  مكونات  مختلف  بين  التآزر  قيم  لنشر 
للبالد  الداخلية  بالمناطق  الخيري  التنموي  العمل  ودعم 
خيريا  حفال  الخيرية  تونس  جمعية  ,نظمت  التونسية 
لفائدة مشاريعها الخيرية احياه الفنان العالمي ماهر زين 
صحبة الفنان المتميز مسعود كرتيس يوم السبت 2 مارس  
2013 بفضاء قصر الرياضية بالمنتزه حضره قرابة 5000 

متفرجا لمدة 3 ساعات في اجواء تفاعلية رائعة.
الجمعية  بانشطة  للتعريف  فرصة  الحفلة  هذه  وكانت 

ومشاريعها  التنموية.
حمادي  المتطوع  تكرييم  الحفل  هذا  بمناسبة  تم  وقد 

القمودي بوسام المساعد الذهبي للجمعية لسنة 2012



مشروع نور  إكتشف اإلسالم:
ردا على الحمالت المسيئة للدين اإلسالمي والنبي االكرم 
محمد صلى اهلل عليه وسلم وفي بادرة راقية قامت تونس 
الخيرية بتنظيم مشروع نور للتعريف بالثقافة والحضارة 
الحنيف  االسالمي  الدين  بتعاليم  وبالتعريف  االسالمية 
يجيدون  المتطوعين ممن  المشروع فريق من  شارك في 
التخاطب باللغات االجنبية وتم اختيار مناسبة متميزة  هي 
المهرجان الدولي للصحراء بدوز يومي  27 و 28 ديسمبر 
2013 . وقد تم خالل الحملة توزيع بعض الهدايا والتمور 
تم  كما  الجمال  على  زيارات  تأمين  و  السائحين  على 
مفاهيم  شرح  علي  تحتوي  التي  المطويات  بعض  توزيع 
مختلفة بخصوص االسالم وذلك بلغات مختلفة من هذه 
الكتب .وتركيز منصات اشهارية عند بعض باعة التحف و 

المقتنيات التقليدية .
تحدث المتطوعون عن اإلسالم و عن نبل قيمه  وقد كان 
الهدايا  قبلوا  الذين  السائحين  على  إيجابيا  تأثيرا  للحملة 

بفرح و شجعوا كثيرا المبادرة .

المشاركة بالمنتدى االجتماعي 
العالمي:

بالمنتدى االجتماعي   2013 الجمعية خالل مارس  شاركت 
مع  التجارب  وتبادل  بانشطتها  للتعريف  بمعرض  العالمي 
مختلف الجمعيات المتواجدة بالمنتدى كما احتضنت خيمة 
الجمعية عديد الحوارات اهمها اعداد المشاريع الخيرية في 
تونس و حول كيفية تدعيم الشراكة التعاونية بين مختلف 

عناصر المجتمع من أجل قيام مجتمع متعاون.

تقرير حول مشاريع جمعية تونس الخريية - 2013



تقرير حول مشاريع جمعية تونس الخريية - 2013

والمشاريع  االنشطة  من  عدد  بتنظيم  الجمعية  قامت 
المراة  التعاون مع وزارة شؤون  اطار  المسنين في  لفائدة 

واالسرة,نذكر منها:

مشروع كراسي االمل:
وتمثل في توزيع اكثر من 50 كرسيمتحرك لفائدة مسنين 
منحدرين من عائالت فقيرة  جلهم مقيمون بمراكز الرعاية 

في اكثر من 6 واليات.

رعاية  بمركز  مكيف  تركيب 
المسنين  باجة:

الجمعية  المبارك تنظم  في اطار االحتفال بشهر رمضان 
افطار جماعي و تظاهرة احتفالية  كما تم تركيب مكيف 
افضل  لتوفير  وذالك  بالمركز  االنشطة  قاعة   في  الهواء 

ظروف االقامة للمسنين.
تهيئة مركز رعاية المسنين بقرمبالية:

تونس  جمعية  قامت  المسنين  بمراكز  العناية  اطار  في 
تجهيزات  بتوفير  الصين  سفارة  مع  بالتعاون  الخيرية 
متنوعة وضرورية لفائدة ابناء المركز كما حضر غدد كبير 
من متطوعي تونس الخيرية وباشراف وزيرة شؤون المراة 
في  الشعبية  الصين  جمهورية  سفيرة  والسيدة  واالسرة 

تونس.

أنشطة لفائدة المسنين:
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اللقاء السنوي سواعد الخير:
سواعد  السنوي  اللقاء  الخيرية  تونس  جمعية  نظمت 
الميدانية ومساعديهم وذلك  العمل  لرؤساء فرق   3 الخير 
أيام 1 و 2 و 3 نوفمبر 2013 بمركز الطفولة بالحمامات، 
شارك فيها قرابة 50 مشاركا عن الفرق واالدارة التنفيذية 
وهيئة االمناء  باالضافة الى بعض المختصين المدعويين. 
التي  السابقة  المشاريع  لتقييم  طيبة  فرصة  اللقاء  هذا 
جديدة  مشاريع  أفكار  لدراسة  وكذلك  الجمعية  نظمتها 
مجال  في  الخاصة  التدريبات  وتلّقي  مجاالت،  عدة   في 
التواصل وتنمية الموارد وادارة الفرق، كما تمّ تخصيص 
حسب  الجمعية  وثائق  مراجعة  فيها  تمّت  عمل  ورشات 
األقسام واعداد مقترحات لتحيينها وتطويرها ونذكر منها 
ادارة  المشاريع وكذلك  ادارة  الكفاالت ومنظومة  منظومة 
المالية  و  العامة  الكتابة  الى  باالضافة  والتسويق  االعالم 
الفرق  عن  للمشرفين  الثالث  السنوي  اللقاء  تضمن  .وقد 
فقرة لتكريم بعض المتطوعين الذين ساهموا في تطوّر 
التميز لسنة  ايضا اسناد جائزة مشروع  الجمعية. كما تمّ 
2013 لفرق جمعية تونس الخيرية على - مشروع »موائد 
 - باريس.  عمل  فريق  انجاز  الصائمين«  إلفطار  الرحمان 
انجاز   ، زغوان«  والية   – المناقع  مدرسة  تهيئة   « مشروع 
يتيما«  اسعد   ... رحيما  »كن  برنامج  تونس-  عمل  فريق 
 - مسكن  »تحسين  مشروع  سوسة-  عمل  فريق  انجاز   ،
منزل ميمون« ، انجاز فريق عمل قفصة- مشروع »تهيئة 
»فرحة  برنامج  قابس-  عمل  فريق  الرماثي«،  مدرسة 

يتيم« ، فريق عمل مدنين

التدريب
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