
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دبي التقرير األ

 4102لسنة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المقدمة

 
 هبا تقوم اليت األنشطة مجيع يف الشعار    هذا يتبلور و" الغري مساعدة و للخري السعي" اخلريية تونس مجعية شعار كان لطاملا

 أي الوطن دون تراب من مكان كل يف اإلنسان ملساعدة إال تصبوا ال أهنا إال تعددها و األنشطة هاته تنوع ومع. اجلمعية
 أفضل. جملتمع والتطلع للمحتاجني املساعدة يد مد هو  دوما فاهلدف ، إديولوجية إعتبارات

 

 

 

 



 :المشاريع الموسمية 

 :  مشروع رمضان -1

 قفة رمضان *

 التئالعا لصاحل 2400 رمضان خالل اجلمهورية أحناء كامل يف غذائي طرد 5024 يفوق ما بتوزيع اخلريية تونس مجعية قامت
 احلمالت ضمن النشاط هذا ويندرج. أسبوعني ملدة العائلة تكفي غذائية مواد يف الطرد ويتمثل. لديها املكفولني األيتام و املعوزة
 يوفره ما إىل إضافة العينية التربعات جبمع للجمعية التابعة الفرق كافة تتكفل حيث. تأسيسها منذ اجلمعية تباشرها اليت املومسية

 الطرود بتعبئة الفرق مجيع تقوم ثانية وكمرحلة .اجلمعية إدارة بني و بينهم مشرتك مشروع شكل يف تكون مساعدات من الداعمني
 املنتفعة. للعائالت اجلملي العدد حسب

 هي و أال األساسية الشروط فيهم تتوفر واليت املنتفعة للعائالت إمسية قائمات إعداد على أساسا فتعتمد ، التوزيع طريقة عن أما
 إىل الفرق متطوعي يتنقل حيث" بيد يد" األحيان أغلب يف التوزيع عملية تكون و. إحتياج أوشهادة جماين عالج ببطاقة التمتع
 اجملال هذا يف رائدة اخلريية تونس مجعية وتعترب. املنتفع بإمضاء وذلك التسليم عملية توثيق على احلرص مع املنتفعة العائالت منازل

 يف الداعمني ذلك لثقة و موسم إىل موسم من املنتفعني دائرة توسيع إىل باإلضافة اخلريي العمل حرفية على األكثرحرصا أهنا إذ
 املتواصل. و الدؤوب عملها

 

  



 عأماكن التدخل والتوزي

 

 

 

  

عدد العائالت  بالنظرالواليات الراجعة  الفريق

 المنتفعة

 تونس

تونس، أريانة، بن عروس، 

منوبة، باجة، جندوبة، 

بنزرت، الكاف، سليانة، 

 زغوان

0561 

 سوسة
سوسة، المنستير، المهدية، 

 القيروان
061 

 0001 نابل نابل

 661 قفصة، توزر قفصة

 011 سيدي بوزيد سيدي بوزيد

 061 قابس، صفاقس، قبلي قابس

 555 مدنين، تطاوين مدنين

 6041 المجموع 



  إفطار صائم*

 فحسب الغذائية الطرود توزيع علي تقتصر ال رمضان شهر خالل األنشطة فإن باألساس، إنساين اخلريية تونس مجعية عمل أن مبا
 املسنني دور إحدى زيارة اجلمعية إرتأت السبب وهلذا. املسنني و السند فاقدي مع خاصة اإلنسانية الروابط تعزيز إىل تسعى بل

 على إفطار مائدة اجلمعية متطوعي أقام حيث رائعة من أكثر األجواء كانت و 2400 جويلية 22 بتاريخ وذلك قرمبالية مبدينة
 قلوب على البهجة أدخلت إحتفالية أجواء السهرة وختللت إلحتياجاهتم املتطوعني خالهلا من إستمع املسنات و املسنني شرف

 املتطوعني. و املسنني

 

    



  ختان األطفال*

 22 خبتان الكرمي الشهر هذا خالل اجلمعية تكفلت فقد ، 2400 رمضان شهر خالل اإلجتماعية و اخلريية  تواصلت األنشطة
 متتع قد و". بوزيد وسيدي قابس ، سوسة ، تونس" وهي أال واليات 0 من معوزة عائالت ومن لديها املكفولني األيتام طفل من

 . اخلتان مبالبس األطفال مجيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  *فرحة العيد

  البهجة إدخال النشاط اهذ خالل من حتاول أهنا إذ اخلريية تونس جلمعية بالنسبة مهم تقليد العيد يعترب ، رمضان هو كما
 عيد مبناسبة جديدة مالبس إقتناء على تقدر ال اليت املعوزة العائالت من أتراهبم و السند فاقدي األطفال نفوس على السرورو 

 طقم 502 بإقتناء  ،" جويلية 22 و 22ــ 25" أيام 3 مدار على ، 2400 لسنة الفطر عيد مبناسبة اجلمعية قامت وقد الفطر
 حمالت و"  م إف" إذاعة من كل مع بالتنسيق النشاط هذا مت قد و. املعوزة العائالت و املكفولني األيتام من األطفال لفائدة
 أحناء كل يف موزعني املنتفعني األطفال أن بالذكر جدير و. بوزيد سيدي و قابس ، سوسة ، تونس واليات من بكل عبيد محادي

 فرصة أتاحت لألطفال اجلمعية   أن اجلهات. واألروع بني التكافئ مبدأ ترسيخ إىل تصبو اجلمعية ألن ذلك و اجلهورية
   . بأنفسهم ثقتهم يعزز و فرحتهم من يزيد مما مبفردهم العيد إختيارمالبس

  

 

 

 

 

 

 

 



 :  الحقيبة المدرسية -2

 التالميذ من عدد بكفالة مدرسية عودة كل مع اخلريية تونس مجعية تقوم ، احلياة يف كما التعليم يف متكافئة فرص ضمان هبدف
 ملزاولة الضرورية املدرسية باألدوات جمهزة مدرسية حقائب توفري النشاط هذا يتظمن و. معوزة عائالت إيل واملنتمني األيتام من

 املنتفعني التالميذ عدد بلغ وقد. النجاح سلم تسلق و دراستهم مواصلة على التالميذ هؤالء مساعدة و طيبة روفظ يف الدروس
 حوايل التنفيذ مدة دامت حيث اجلمهورية تراب كامل على موزعني تلميذ 0244 يقارب ما 2400 لسنة املدرسية باحلقيبة
 على و. املطلوب بالشكل العمل سري على" متطوعني و إدارة" اجلمعية هياكل مجيع من حرصا الدؤوب العمل من كامل أسبوع

 ما و صدورنا أثلج ما منها ألفينا ، التالميذ نتائج ومبتابعة.  2400 سبتمرب 02 يوم احلقائب توزيع عملية متت األساس هذا
 جدية. و تفاين بكل العمل مواصلة اجلمعية على القائمة األطراف مجيع من إستحق

 

  



 : 2112عيد األضحى  -3

تتجلى فكرة مشروع األضاحي الذي تطلقه مجعيتنا يف كل سنة من خالل حنر وتوزيع حلوم األضاحي على احملتاجني من بنو وطننا 
وكعادهتا استعدت مجعية تونس اخلريية ممثلة يف إدارة املشاريع على بعض األيتام حسب طلب الكافل.تونس وتوزيع خرفان كاملة 

 ...ومتطوعيها من فرق عملها إىل هذا املشروع ومت حتديد مراحلها من شراء وتوزيع وتقسيم

وع االعانة املقدمة ) حلم أو انطلقت عملية التوزيع قبل يوم العيد بيومني وكان ذلك بطلب من بعض الداعمني وذلك حسب ن  
خروف كامل ( باعتبار ان تونس اخلريية مل تقتصر على داعم واحد فقط بل انفتحت على أكثر من داعم اذ بلغ عدد الداعمني 

 مت التقسيم كاأليت :  داعمني خيتلف بينهم نوع االعانة املقدمة و عدد املستفيدين. 2يف هذا املشروع 

 تقسيم حسب المستفيدين :

 العائالت المستفيدة عدد الخرفان اإلعانةنوع  الداعم 
  22 22 خروف كامل  قطر اخلريية  0

 22 22 خروف كامل  راف ا 2

 200 20 حلم  هيئىة االعمال بربيطانيا 3

 244 54 حلم  هيئىة االعمال باسرتاليا 0

5 IHH  232 55 حلم 

 22 42 حلم  الشيخ نوري اخلريية  2

2 Bechir 32 45 حلم تركية 

 42 42 خروف كامل تونس اخلريية  2
 232 222 المجموع 

 تقسيم حسب الفرق :

 عدد العائالت املستفيدة  عدد األضاحي الفريق
 045 022 تونس 
 20 22 سوسة 
 042 30 قفصة 

 02 02 سيدي بوزيد 
 25 25 قابس

 042 02 مدنني 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :مشاريع رزق
 مشروع الخياطة  -1

ألرامل والعائالت الفقرية اليت لديها خربة يف م أرادت تونس اخلريية من خالل جتربتها أن توفر مورد رزق قار للعديد من النساء منه 
وقد سبقت نساء و قد جنحت يف جتربتها لتكون مثال للمشاريع القادمة.   04جمال اخلياطة وذلك من خالل توفري آلة خياطة ل 

عملية التوزيع دورة تكوينية للمستفيدين تطرقت إىل سبل جناح املشاريع الصغرى وشخصية باعث املشروع إضافة إىل عرض جتربة 
 ناجحة يف اجملال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :  ورودمشروع ال-2

 أرادت تونس اخلريية أن توفر مورد رزق للسيد بوزبد البوزيدي

 لكي يستطيع أن يباشر عمله مبحل الورود.من خالل مساعدته باملواد األولية 

 

 

 :مشروع محل حلويات -3
طار جمال تدخهل و تطبيقا لربانجمه إلس نوي و تكريسا ملبدأ  إلتعاون مع إلفئات إلضعيفة و إلإحاطة بضعاف إحلال من خالل   موإطن توفرييف إإ

بدمع مرشوعني لصناعة إحللوايت لفائدة أ رستني تعيشان ظروفا هتا و ذكل ببعث مشاريع مدّره لدلخل، قام فريق معل تونس مجلعية تونس إخلريية لفائد شغل

 .فريقإلإجامتعية صعبة مّت إختيارهام عىل إثر زايرإت ميدإنية قام هبا متطوعون من 

 : الدواجن تربية  مشروع -0

طار مرشوع رزق إذلي أ طلقته تونس إخلريية منذ س نة  مشاريع مدرة دمع إل رس إحملتاجة ابلبالد إلتونس ية بمتكيهنا من  وإملمتثل يف 2102يف إإ

ىل أ رس منتجة تسامه و لو جزئيا يف إدلورة الاقتصادية، نفذ فريق معل  ني إملرشوع مدنلدلخل تسامه يف حتسني موإردها إذلإتية و حتولها من أ رس معاةل إإ

 51أ يتام مبنطقة إلقصبة من معمتدية س يدي خملوف بولية مدنني من قطيع من إدلوإجن ) 5إلمنوذيج "دجاج إلضيعة" إملمتثل يف متكني أ رمةل حمتاجة تعيل 

سب إملوإصفات إملطلوبة مث و يف مرإحل إإذ اكنت إلبدإية بهتيئة ماكن إملرشوع و بناء إلس ياج ح  3ديكة(. و قد مت تنفيذ هذإ إملرشوع عىل  01دجاجة و 

ف عىل إملرشوع مرحةل اثنية تكوين إملس تفيدة يف جمال تربية إدلوإجن قبل أ ن يمت تزويدها ابلقطيع عىل دفعتني. و لضامن جناح إملرشوع قام إلفريق إملرش 

 بزايرإت دورية لل رسة إملس تفيدة ملتابعة سري إملرشوع و تزويدها ابلعلف.

  



 :الترميم مشاريع 

 التعليم 
 صيانة مدرسة الجباس باريانة  1-

قاعات  0قام فريق عمل تونس جلمعية تونس اخلريية بصيانة مدلرسة اجلباس خالل شهر جانفي و ذلك بتكتيم سقوف 
 اعادة الدهان و تعلية جزء من سياج املدرسة 

 مدارس بمعتمدية مرناق بوالية بن عروس :  2مشروع صيانة -2

يف اطار املخيم  ابتدائية بالشراكة مع الكشافة التونسية صيانة و تزويق أربعة مدارسقام فريق عمل تونس جلمعية تونس اخلريية 
 .مدرسة عني الرقاد ، مدرسة البكباكة ، مدرسة القنة ومدرسة مرغنة: العريب للمرشدات و ذلك مبرناق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



               بمدرسة حي الهضاب فوشانة :مشروع بناء قاعة تدريس -3 

 .حي اهلضاب سامهت مجعية تونس اخلريية يف استكمال مشروع بناء قاعة تدريس باملدرسة االبتدائية 

  االجتماعي 

تونس اخلريية بتحسني منزل خاليت حبيبة كما قام فريق عمل مدنني بالتدخل  برتميم منزل جلمعية  ساهم فريق عمل تونس
  .باملعزاوية من والية مدنني

 

 

 



 : الورشة  الوطنية التشاورية

ثقتها مت اقامة ورشات تشاورية حول صعوبات العمل اخلريي داخل اجلمعيات يف اطار التعاون مع االمم املتحدة اليت منحتنا 
 التونسية باشراف االمم املتحدة .

 

 :المؤتمر الوطني االول

كما عرضت فيه   عقدت مجعية تونس اخلريية مؤمترها الوطين االول و متت خالله انتخاب هيئة مديرة جديدة و رؤساء فرق 
 .ملخص االنشطة املنجزة خالل الثالث سنوات املنقضية و صادقت خالله على تقاريرها املالية و االدبية 

 



 

 : االغاثة

 على اثر العدوان الغاشم الصهيوين على فلسطني سامهت مجعية تونس اخلريية بالتعاون مع اهلالل االمحر التونسي و حتت اشراف 

 .يف طائرة عسكريةيف ارسال مستلزمات طبية الغاثة غزة  الدولة 

 

 

 



 

  :التدخالت االجتماعية

ملساعدات ا تالتدخل يف عدة حاالت اجتماعية لذوي االحتياج فكانسامهت مجعية تونس اخلريية متمثلة يف مجيع فرق عملها يف 
 مالبس او اغطية  صوفية حسب نوعية التدخل و نوعية االحتياج .سواء طبية غذائية  ةمتعدد

 

  :التعاون مع الجمعيات و المنظمات الوطنية و المحلية

سامهت مجعية تونس اخلريية مع عديد اجلمعيات بانشطة خمتلفة حيث سامهت مع املنظمة التونسية لالمهات يف ايواء الوفد 
 04الفلسطيين العالق بتونس و الذي تعذرت عليه العودة اىل بلده بسبب اغالق معرب رفح هذا وقد دامت مدة االقامة الرياضي 
 نوفمرب  02اىل  45ايام من 

مثل الكشافة  االشارة اىل ان تونس اخلريية سامهت يف دعم عدد من اجلمعيات سواء كان عيين او مايل لنشاطها اخلريي كما جتدر
 امهات تونس و مجعية مسار اخلري  منظمة التونسية 

  :االجتماعات والزيارات

على عدة اجتماعات كانت منها التحضريية وأخرى تقييمية ملختلف املشاريع باإلضافة لدراسة  اجلمعية  تأشرف
 حاجيات فرق العمل وزيارهتم بإداراهتم.

 



 :  قابسوطني  اجتماع  -0

 2400جوان  25:  التاريخ

 : قابس املكان

 : اجتماع حتضريي لقفة رمضان  اهلدف

 :  اجتماع نابل -2

  2400أوت  43-42:  التاريخ

 : نابل املكان

 : اجتماع حتضريي للحقيبة املدرسية و تقييم قفة رمضان اهلدف

 :  زيارة الفرق -3

 أيام خالل شهر رمضان  04:  التاريخ

 : كافة الفرق ) قفصة، قابس، مدنني، سيدي بوزيد، سوسة، نابل، تونس ( املكان

 : متابعة سري العمل لقفة رمضان  اهلدف

 زيارة نابل وسوسة :  -2

 2400سبتمرب  00 : التاريخ

 نابل وسوسة :  املكان

 .متابعة مشروع احلقيبة املدرسية : اهلدف

 كما كان للجمعية زيارات عديدة على مدار السنة لفائدة االيتام و دراسة احتياجاهتم 

 

 

 

 



 : التكوين

يف إطارسعيها املتواصل لتعزيز قدرات متطوعيها و كل األطراف العاملة يف اجملال اإلنساين، نظمت مجعية تونس اخلريية امللتقى 
" حتت شعار "أسرار النجاح يف العمل اإلنساين أشرف عليه رئيس املنتدى اإلنساين العاملي الدكتور هاين 0التكويين "سواعد اخلري 

  « Paradis Palais »فيفري إاىل التاسع من نفس الشهر بنزل  2ي يوسف كسوجي و ذلك من البنا و املدرب العامل
باحلمامات. و قد تناولت هذه الدورة أهم حماور العمل اخلريي و التنموي كصياغة مقرتحات املشاريع، أخالقيات العمل اإلنساين، 
طرق التمويل و الشراكة والتواصل يف العمل االجتماعي. و تأيت هذه الدورة اليت شهدت مشاركة عدد كبري من متطوعي فرق 

ممثلني عن مجعيات تونسية و منظمات دولية ناشطة يف اجلال اإلنساين بتونس يف إطار حرص اجلمعية  اجلمعية و إدارهتا التنفيذية و
 على النهوض بالعمل االجتماعي بالبالد و االنفتاح على حميطها اخلارجي.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

بكل موظفيها التقدم بأمسى عبارات الشكر إىل  مجعية تونس اخلريية ، يسعد يف اخلتام        
 .و دعم ضعيفي احلال  إلجناح األنشطة واملشاريع اجلهات املتعاونة وكل  داعميها 

 


