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Chairman’s word
Since its establishment in 2011, Tunisia Charity has been in charge of managing a human social approach which
aims at reaching the most vulnerable
persons in areas with large proportions of poverty and people which are
susceptible to low Development and
Welfare. This approach was not easy
to implement.
We have tried to create partnership with civil society in Tunisia
and abroad and also to establish
agreements with local and national
authorities. This have made us feel
proud and satisfied of what we have
accomplished so far both socially
and humanely over these past few
years. we also feel the great responsibility for all the people who believed
in our principles and objectives.
We will continue on the same path
no matter what We have a vision and
a mission of giving hand to all the
people we can reach . and that ‘s by
insisting on our motto in life which
is honesty, responsibility and professionalism by making our beloved
country safe and sound . Therefore,
We must all be involved in this mission and to work and to help by all
means possible .
Long live Tunisia Charity.
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ّ
الجمعية
كلمة رئيس

دأبــت جمــعية تونــس الخي ــرية منــذ تأسيس ــها ســنة  2011عــى بلــورة
صـول اىل أكــر شــريحة ممك ــنة
مقاربــة اجتماعيــة إنسانيــة هدف ــها الو ـ
مــن امل ــناطق الت ــى تعــاين نســب ك ـبـرة مــن الفق ــر والتهم ــيش ونســب
متدنيــة مــن التن ــمية والرفاهيــة هــذه املق ــاربة لــم تكــن سه ــلة التطــبيق
شـراكات مــع فعاليــات املجتمــع املــدين بالداخ ــل والخــارج
..حاولن ــا إ ـبـرام ـ
واتفاقيــات مــع الس ــلط املح ــلية والجهويــة والوطن ــية الت ــي جعلتنــا
نشــعر اآلن بعــد مض ــي ســنوات ال ــتأسيس بالرضــا والفخــر ملــا أنجزن ــاه
عــى الص ــعيدين اإلجتماعــي واإلنسان ــي لكننــا أيضــا نشــعر بجســامة
املســؤولية الت ــي تعالــج ك ــل مــن ام ــن وصــدق يف التعامــل مــع مبادئــه
وأهدافــه .
ســنبقى عل ــى الــدرب مــا كان يف الصــدر نفــس ...ويف الضمــر عــزم...
صـول اليــه
للعقــل رؤيــة لنمــد يــد العــون لك ــل مــن امكنــت يدن ــا الو ـ
وأعيننــا النظــر اليــه شــعارنا يف ذلــك األمانــة و املهنيــة واملســؤولية ليبقــى
خـرط جم ــيعا يف هــذا
هــذا الوط ــن عزي ــزا واملواط ــن كريمــا علين ــا أن نن ـ
الفكــر والعم ــل بالســاعد واملــال وان عــز ذلــك فبالنيــة الصادقــة واملــؤازرة.
عاشت تونس...الخريية
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ّ
الخيرية
تونس

تونــس الخرييــة جمعيــة غــر حكوميــة تهــدف
إيل خدمــة املجتمــع ،منــذ تأسيســها يف أوت
 2011حاولــت إيجــاد ح ـلـول لتلبيــة املتطلبــات
األساســية للمحتاجــن ،تعمــل يف مجــال
إغاثــة املنكوبــن يف حــاالت الطــوارئ ومجــاالت
التنميــة املســتدامة ومحاربــة الفقــر  .كمــا تعمــل

أهدافنا
نعمل باألساس يف املجال اإلنساين  ،إضافة
الهتمامنا باملجال البيئي،الثقايف ،الحقوقي
والعلمــي  ،كمــا ننشــط يف مجــال ذوي
االحتياجــات الخاصــة ،و ندعــم روح املبــادرة
طـوع و تأطــر الشــباب تتمثــل أهدافنــا
والت ـ
عمومــا يف معاضــدة مجهــودات الدولــة يف

الجمعيــة عــى بــث روح التعــاون و التكافــل

ب ـنـاء و تكويــن قــدرات املواطــن .

ضـاء املجتمــع املــدين .
والتطوعيــة ألع ـ

رؤيتنا

بــن أ ـفـراد املجتمــع وتشــجيع الجهــود الفرديــة
شـاء مشــاريع إنســانية
تقــوم الجمعيــة أيضــا بإن ـ
لرعايــة املحتاجــن عمومــا واأليتــام خصوصــا

نتطلــع اىل مجتمــع متضامــن يختفــي فيــه
الفقــر

والحاجــة و يتكاتــف فيــه النــاس

شـاكل التــي تواجههــم وضمــان
ملجابهــة امل ـ

ملســاعدة بعضهــم البعــض.

يف بعــض األزمــات اإلنســانية العامليــة وتهتــم

رسالتنا

الحــد األدىن مــن الحيــاة الكريمــة ،كمــا تعمــل
طـوع .تعمــل مــن خــال ســت فــرق
بمجــال الت ـ
عمــل موزعــة عــى كامــل واليــات الجمهوريــة
التونســية.

طـاء وافــر نســعى إىل تقديــم عمــل خــري
بع ـ
يســد عــوز املحتاجــن مــن أ ـفـراد املجتمــع.

قيمنا
األمانة  -املهنية  -التعاون
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Who We are ?

Tunisia charity is a non-governmental
organisation which aims to serve the
society.It was established on the 11th of
August 2011. Tunisia Charity has always
tried to cover the basic needs of poor
people.It has worked on different fields:
Emergency relief,    areas of sustainable
development and poverty reduction.
The association also hepls on promoting
the spirit of cooperation and solidarity
among   members of society.
The organisation has created numerous  
humanitarian projects to take   care of  
the needy in general and orphans in particular and helps them to face their problems .In addition, it helps  them to ensure
the minimum of life.
It also works in some international humanitarian crises and it is interested in
the field of volunteering .
Tunisia Charity consists of  6 teams distributed throughout the states of the Tunisian Republic.
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Our Goals

Our Vision

We work mainly in the humanitarian
field, in addition to our interest in the environmental, cultural, legal and scientific
fields. We are also active in helping people with special needs. We support entrepreneurship, volunteering and youth
change.
Our overall objectives are to support  the
state efforts  in building, shaping and empowering citizens.

We   look for a community of solidarity
where there is no poverty , no needy person.

Our Mission
With a great deal of effort, we seek
to provide charitable work that helps
needy people.

Our Values
Honesty - Professionalism - Collaboration

المشاريع
تســعي تونــس الخرييــة ضمــن رؤيتهــا اإلنســانية إيل احتــال مراكــز متقدمــة يف املجــال الخــري ،واضعــة
خدمــة املحتاجــن و رفــع الضيــق عنهــم وتخفيــف أالمهــم ضمــن أهدافهــا الرئيســية ،ولــن تعــددت
املشــاريع حســب املواســم واالحتياجــات إال أن الهــدف واحــد و هــو املســاهمة الفعالــة يف محاربــة املجاعــة

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

وســوء التغذيــة التــي تعــاين منهــا األســر.

ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ
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رﻣﻀﺎن  -ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ  -اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ  -ﺷﺘﺎء داﻓﺊ
ﻫﺪاﻳﺎ اﻟﻌﻴﺪ
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ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻞ  -اﻟﺪواﺟﻦ  -اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ  -ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ  -ﺣﺮف ﻳﺪوﻳﺔ

إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل  -ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﻨﺎء ﻣﺪارس  -ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻌﺚ ﻣﺮاﻛﺰ إدﻣﺎج

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺣﻔﻼت ﺧﻴﺮﻳﺔ  -اﺣﺘﻔﺎﻻت وﻃﻨﻴﺔ  -اﺣﺘﻔﺎﻻت دوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗﺪﺧﻼت دوﻟﻴﺔ
اﻹدﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
دﻋﻢ و إﻳﻮاء ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ﺗﺪﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻜﻮارث
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت  -ﺣﺮاﺋﻖ
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Projects
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As part of its humanitarian vision, Tunisia Charity seeks
to occupy advanced positions in the field of charity. Our
main objectives is to serve those in need, to help them
reduce  their distress and to alleviate  their suffering.
Our  projects differentiates  according to seasons and
needs, but they have the same  goals and that›s to contribute in fighting famine and malnutrition.
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ربيع الخري
املشاريع املوسمية
Seosonal Projects
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تنوعت مشاريع جمعية تونس الخريية  ،و من أهمها
املشاريع املوجهة للمحتاجني ،و هي املشاريع التي تضمن
لهم الحياة املعيشية اليومية و التي تعترب مساعدات
اجتماعية ظرفية تلبي احتياجاتهم (كالغذاء و املالبس )
والتعليم و التي تتزامن مع املناسبات الدينية

.1حمالت الشتاء.

هــو مشــروع تضامنــي تهــدف مــن خاللــه الجمعيــة إيل

مســاعدة بعــض الفئــات املحتاجــة عــى ـغـرار األيتــام ،
التالميــذ  ،األســر املحتاجــة و حامــي اإلعاقــة  ،عــى
مجابهــة الــرد القــارص يف فصــل الشــتاء ،مــن خــال
تقديــم مســاعدات كاألغطيــة و الطقــم الشــتوي و يتطــور
املشــروع يف بعــض األحيــان إيل توفــر طــرود غذائيــة
و عيــادات طبيــة خاصــة للمناطــق الريفيــة البعيــدة .

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
استفاد من املشروع أكرث من 6688
مستفيد .
تونس الخرييّة

«أبواب الخري»

16

Seasonal Projects
Tunisia Charity have worked on a lot of
projects the   most important ones that
takes care of the needy by providing  their
basic needs (food, clothes...)and it also focused on eductaion.

Winter Campaigns
It is a solidarity project through which the
association aims at helping some needy
groups such as orphans, students, needy
families and disabled people to cope with
cold in   winter,and that’s by providing
assistance in terms of  blankets and winter kit. furthermore , it can get to the part
where we need to provide food parcels
And private medical clinics for rural areas.
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From 2011 to 2018, more than 6,688
beneficiaries have  benefited from
this kind of project.

.2مشاريع رمضان

مجموعــة مــن املشــاريع  ،نابعــة مــن قيــم ديننــا اإلســامي
الحنيف الذي يحث عىل التعاون و الرتاحم بني املسلمني ،
صـول
 ،تســعي جمعيــة تونــس الخرييــة مــن خاللهــم إيل الو ـ
إيل اكــر عــدد ممكــن مــن املحتاجــن يف مختلــف واليــات
الجمهوريــة التونســية.

رمضان الخري

بتزايــد األســعار العامليــة فــان أســعار األغذيــة األساســية يف

ارت ـفـاع حســب منظمــة األغذيــة و الزراعــة لألمــم املتحــدة،
وخالل شهر رمضان تكون يف ارتفاع باعتباره مناسبة دينية
و يكــر فيــه االســتهالك و مقارنــة بالدخــل الفــردي البســيط
شـرائية يف تنــازل و تنعــدم يف اغلــب
سـرة فــان املقــدرة ال ـ
لأل ـ
األحيان  ،يتمثل «مشروع رمضان الخري» يف مساعدة األسر
املحتاجــه خــال الشــهر الفضيــل بتوفــر طــرود متكونــة مــن
مــواد غذائيــة تســاعد العائلــة يف ســد احتياجاتهــم األساســية

منــذ ســنة  2011ايل غايــة ســنة
 2018اســتفاد مــن املشــروع اكــر مــن
 29900.000عائلــة أي مــا يقــارب
 149500.000مســتفيد
تونس الخرييّة
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Ramadan Projects
A group of projects that are stemmed from
the values of our Islamic religion which
encourages collaboration and compassion
among Muslims. Tunisia Charity seeks  to
reach as many people as possible in different states of the Tunisian Republic
Ramadan
According to the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO),
basic food prices are rising.
During the month of Ramadan which is
considered as  a religious occasion where
the consumption and the food prices raises compared  to the per capita income of
the family.
The “ Ramadan” project is to help families
in need during the Holy Month and to
provide them with parcels consisting of
basic food items .
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Between 2011 and 2018, more than
29900,000 families benefited from
the project, and about 149,500,000
beneficiaries.

افطار صائم

تواصال لسلسة مشاريع رمضان « ،إفطار صائم «من قيم

ديننا إذ انه يعمق املحبة و يدعم روح التكافل و الرتاحم
بني املسلمني  ،و هو مشروع تسعي من خالله جمعية
تونس الخريية إيل الوصول إيل العائالت املحتاجة خاصة
من املسنني وعابري السبيل الذين ال يستطيعون إيجاد
وجبة غذاء بعد يوم صيام أو خالل فرتة السحور أو
عند تواجدهم يف الطريق السيارة السريع خارج مناطق
العمران

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم توزيع  6030وجبة
الختان

دأبت الجمعية عيل تنظيم حفالت الختان خالل مويف
شهر رمضان الكريم بالشراكة مع عديد املصحات الخاصة
و تحت إشراف طبي  ،ملساعدة أبناء العائالت املحتاجة
وإحياء مبدأ التكافل و تخفيف وطأة التكاليف املادية .

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم مساعدة أكرث من  158طفل.

تونس الخرييّة
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Breakfast fasting
To keep the spirit of solidarity and compassion among Muslims, «Breakfast Fasting» is a project through which   Tunisia
Charity   seeks to reach needy families,
especially the elderly and passers-by who
can not find a meal. After the day of fasting or during the period of Suhur or when
they are in the highway  out of the urban
areas.

From 2011 until 2018, 6030 meals
were distributed.

Circumcision
Our organisation has organized many
circumcision ceremonies during Ramadan   in partnership with several private
hospitals , to help the families  in need , to
revive the principle of solidarity and to reduce their costs.

Between 2011 and 2018 more than
158 children were assisted.

21

كسوة عيد الفطر و زكاة الفطر

ختاما لسلسة مشاريع رمضان  ،تحتفل جمعية تونس

الخريية بحلول عيد الفطر مع األطفال خاصة األيتام
منهم بتقديم مساعدات يف شكل منح مالية (زكاة
الفطر) أو هدايا أو شراء مالبس العيد إيمانا منها بأنها
تبعث يف نفوس األطفال فرحة و تغمرهم بالسعادة حني
يستصعب عىل األهل القيام بهذه املهمة يف ظل غالء
املعيشة و ارتفاع األسعار .

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم مساعدة أكرث من  3943طفل .
.3أضاحي العيد

مشروع موسمي تضامني  ،يحرص عىل رفع روح التعاون

بني املسلمني و جعلها مناسبة تآخي بني أفراد املجتمع
وتكاتف من أجل مساعدة املحتاجني ،إذا انه يتمثل يف
توزيع أضاحي العيد أو أجزاء من اللحوم (ربع خروف)
عىل مختلف واليات الجمهورية بالتعاون مع الفرق و
املتطوعني بالجهات.

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم مساعدة أكرث  7575عائلة أي ما
يقارب  37875مستفيد .
تونس الخرييّة

«أبواب الخري»
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Eid al-Fitr and Zakat al-Fitr
Tunisia charity  celebrates Eid al-Fitr with
children, especially orphans, by providing assistance in the form of financial aid
(zakat al-fitr) ,gifts or buying Eid clothes,  
We believe that it spreads joy and happiness for the children because some parents can›t afford to buy clothes and gifts
for their children.

Between 2011 and 2018 more than
3,943 children were assisted
Eid Qurban
A seasonal project that aims at raising the
spirit of collaboration among Muslims
and make it a good opportunity to unite
in order to help the needy , whether it is
distributing Eid sacrifice or parts of meat
(quarter of a sheep) in all the tunisian territory   with the help of our   teams and  
volunteers.
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From 2011 to 2018, more than
7575 families were assisted, almost
about 37875 beneficiaries.

.4العودة املدرسية

إيمانا بأهمية الجانب التعليمي يف حياة اليتيم خصوصا
والطفل عموما دأبت الجمعية عىل تنفيذ مشروع
العودة املدرسية تحت العديد من الشعارات عىل
غرار «من حقهم يقراو» «عاوين نتعلم»  ،.....يتمثل
املشروع يف تمكني األطفال من حقيبة مدرسية مجهزة
بأدوات مدرسية إذ يتمتع األيتام املكفولني من طرف
تونس الخريية بالحقيبة املدرسية أو بأدوات مدرسية مع
بداية كل سنة دراسية و كذلك بعض تالميذ املدارس
االبتدائية الريفية الفقرية أو األسر املحتاجة  ،وقد جاب
مشروع الحقيبة املدرسية لتونس الخريية مختلف املناطق
بالجمهورية التونسية الريفية والحضرية ،الجبلية
والصحراوية للوصول إيل أكرث عدد ممكن من املحتاجني

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم مساعدة أكرث من 24179.000
تلميذ.

تونس الخرييّة

«أبواب الخري»
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Back to school
Believing in the importance of  education
in  child›s life especially orphans the charity has been implementing the «Back To
School» project under many slogans, such
as «They have the right to learn» «help me
to learn».» The project is to enable children
to have a school bag equipped with school
tools.
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Any orphans sponsored by the Tunisia
Charity enjoys a school bag or the school
tools at the beginning of each school year,
as well as some students of poor rural
primary schools or families in need, “The
School Bag” project was conducted in
various areas in rural and urban areas  to
reach as many people as possible.

From 2011 to 2018, more than
24,179,000 students were assisted.

تونس الخرييّة

«أبواب الخري»
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مشاريع رزق

املشاريع التنموية

Developmental Projects
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يشكل عدم وجود فرصة عمل لكسب العيش بشكل
مالئم واحد من أعظم شواغل الكثري من املجتمعات
الفقرية  ،سواءا كان الفقر سائدا يف دورة مستمرة من
الحرمان و املعيقات أو كان نتيجة لفقدان املعيل أو إعاقة
أو تردي اقتصادي  ،فان إحياء قدرة الناس عىل كسب
لقمة العيش يقلل من اعتمادهم عىل املعونات و يعيد
لهم كرامتهم و يعطيهم األمل .
تهدف جمعية تونس الخريية إيل إحداث تغيري دائم وقار
يف حياة الفقراء من خالل تمكينهم من وسائل ليصبح
لديهم اكتفاء ذايت يمكنهم من النهوض بعائالتهم بصفة
أويل و النهوض باالقتصاد العام بصفة ثانية .
و عالوة عىل ذلك تقدم جمعية تونس الخريية الدعم
لألرامل باعتبارهم الفئة األكرث صعوبة يف إيجاد لقمة
العيش خاص أنهم املعيل الرئييس للعائلة و أيضا فيهن
نسبة كبرية يفتقرن إيل املهارات الالزمة إلدارة مشروع
أو يفتقرن إيل حرفة  ،تعمل الجمعية عىل تطوير روح
العمل و السعي و تمكنهن من خالل بعض الدورات
التكوينية و اإلرشادات للوصول إيل مكانة قادرة عىل
تحقيق مشروع مدر للدخل يضمن الحياة الكريمة لهن
وألبنائهن األيتام .

تونس الخرييّة

«أبواب الخري»
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The lack of an adequate livelihood is one
of the greatest concerns of many poor
communities, whether poverty prevails
due to deprivation ,disability, or as a result
of loss of the  breadwinner and  economic decline. Helping people to earn a living
reduces their  dependence on aid.  Therefore, It restores their dignity and giving
them hope.
Tunisia Charity  aims to bring permanent
and stable change to the lives of the poor
by empowering them to become self-sufficient, enabling them to help their families  and to contribute in the economy at
the same time.
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In addition,   Tunisia Charity offers to
support   widows   as they are the main
breadwinner of the family.Many of them
lack the necessary skills  or handcrafts to
run a project that’s why the organisation
works on developing the notion of work
ethics by providing some training courses and guidance to reach a position where
they are capable   of establishing projects
that  guarantees a decent life for them and
their   children.

مشروع تربية املاشية

ّ
يعد مشروع تربية املاشية من املشاريع التي يهتم الكثريون
بإنشائها إلنتاج الحليب واللحوم لالستخدام الشخيص،
أو لبيعها يف األسواق ،و تتناسب صبغة هذه املشاريع مع
العائالت الريفية،

		

لذلك وفرت جمعية تونس الخريية  5رؤوس أغنام لكل
عائلة ،خاصة عائالت األيتام.
		

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم مساعدة أكرث  43عائلة من مناطق
(والية باجة /والية جندوبة /القريوان /توزر /قابس/مدنني)...

مشروع تربية النحل

تتمثل فكرة املشروع يف إنشاء منحل للعائالت املعوزة
وذلك يف املناطق الزراعية باألساس فهي تعد من املشاريع
الصغرية املربحة.هذا و قد وفرت الجمعية مشاريع رزق
حسب املناخ الذي تعيش فيه األسر حيث تتواجد أساسا
يف الشمال الغربي للبالد التونسية.فقد استفادت كل
عائلة من 10بيوت نحل باإلضافة إيل كل مستلزمات
املنحل.

منذ سنة  2011إيل غاية سنة 2018
تم مساعدة  51عائلة أي ما يقارب
 510بيت من بيوت النحل

تونس الخرييّة
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Livestock Project
The livestock breeding project is one of
the projects that many are interested in
creating for the production of milk and
meat whether it is for personal use or to
sell in the market.
For this reason,  Tunisia Charity  provided five  sheeps for each family  especially  
families of orphans.

Since 2011 until 2018, more than
43 families have been assisted from
the areas of (Beja / Jendouba / Kairouan /
Tozeur / Gabes / Medenine ...)

Beekeeping
The idea of the project is to create a solution for needy families, mainly in agricultural areas It is considered one of profitable
projects . The organisation has provided
livelihood projects in accordance with the
climate in which families live.( mainly in
the north-west of Tunisia).
Each family benefited from 10 beehives as
well as the equipement needed.
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From 2011 until the year 2018, 51
families were assisted, about 510
houses of beehives .

مشروع الدواجن

الدواجن ِمنْ املشاريع التي ُت ّ
ُيص ّنف مشروع تربية ّ
حق ُق

أرباحاً مالي ًّة مُ ستم ّر ًة؛ نظراً لكرث ِة ّ
الطلب عىل ّ
الدواجن
األسواق املَحليّة بتونس.
ومُ نتجاتها يف
ِ

تأيت هذه النوعية من املشاريع يف إطار النهوض بعائالت

األيتام وتوفري سبل العيش الكريم.

خالل سنة  2016تم تمكني أرملتني
يف والية مدنني من قطيع من
الدواجن يتمثل يف  30دجاجة
و 5ديكة لكل أرملة.
مشروع قوارب الصيد

تم إحداث هذا املشروع يف سنة  2013بمنطقة غنوش
وذلك دعما لصغار البحارة وتوفري فرص عمل لشباب
املنطقة و قد جاء هذا يف إطار التعاون مع مجمع التنمية
للصيد البحري بغنوش و الجمعية التونسية لتنمية
الصيد البحري التقليدي .

وقد انتفع قرابة  102بحارا من هذا
املشروع

وقد تمكنت الجمعية من توفري محركات لقوارب الصيد
الخاصة لـ  13بحار باإلضافة إيل توفري 14قارب صيد

مجهز بالشباك ومعدات السالمة وكذلك توفري كمية
من شباك الصيد لفائدة  75بحارا بحساب  20كيس لكل

منتفع .

تونس الخرييّة
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Poultry Farming
The poultry farming project is one of
the projects that generates continuous
financial profits due to the high demand
for poultry and its products in local markets in Tunisia.
This type of project comes within the
framework of providing decent living
for the families of orphans . In 2016 , The
Charity gave two widows in the state of
Medenine a herd of poultry, consisting of
30 chickens and 5 roosters per widow.

Fishing boats Project

33

This project was established in 2013 in
Gnoush region to support young sailors
and provide employment opportunities
for them. This came in the framework of
cooperation with the development complex of fishing in Gannoush and the Tunisian Association for the development
of traditional fishing. About 102 sailors
benefited from this project. The organisation have provided engines to 13 sailors
for their boats and this has contributed
in increasing of their products and to
work away from contaminated areas.
In addition, of providing 14 fishing boats
equipped with nets and safety equipment as well as providing a number of
fishing nets for the benefit of 75 sailors
with 20 bags per user.

مشروع عربة نقل البضائع «تكتك
نقل»

يوجه هذا املشروع خاصة لذوي االحتياجات الخاصة إذ

انه يضمن لهم مورد رزق يتمايش مع وضعهم و لتعدد
استعماالته من التجارة و نقل البضائع املشروع  ،إذا
يساعدهم عىل الحركة باعتبار أنهم حاميل إلعاقة عضوية
.

منذ  2013إيل غاية  2017استفادت
 3أسر من هذا املشروع

آالت الخياطة

مشروع تمكني آالت الخياطة يعد احد أهم املشاريع
التي يعمل بها الكثري من الناس خاصة النساء و األرامل

منهن وذلك ألسباب مختلفة ومنها سهولة تعلم الحرفة،
العمل يف املنزل ،حيث قامت تونس الخريية عىل مدار
السنوات بتوفري آالت خياطة للنساء و يف بعض األحيان
توفري طقم خياطه كامل و متنوع من مستلزمات وأقمشة
و مكواة وساعدتهم جمعية تونس الخريية من خالل
الدورات التكوينه يف إدارة املشاريع والنهوض بها وجعلها
مشاريع قارة و مدرة للدخل لهم وألبنائهم.

منذ  2011إيل غاية  2018تم توفري
أكرث من  127موطن شغل.
إحداث محل تجارى
تونس الخرييّة
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Transport Truck
This project is especially geared towards
people with special needs so they can
have a job that fits their situation .It helps
them to use it in trading and the transport of goods, it also helps them to move
from one place to another.
From 2013 until 2017, 3 families benefited from this project.

Sewing machines
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This project is one of the most important
projects where many people especially
women and widows choose to work on
and that’s due to many factors:it is easy
to learn craft, work at home.... Tunisia
charity has provided over the years sewing machines for women and even has
given a full tailor kit with accessories ,
fabrics and iron ..... Tunisia Charity also
helped them in taking training courses
concerning the management of projects
to help them manage their projects.
From 2011 to 2018 more than 127 jobs
were provided.

تمثل يف تمكني عدد من العائالت من مشاريع مدرة
للدخل تساعدهم عىل االندماج و لو جزئيا يف الدورة
االقتصادية ,و يف هذا اإلطار نفذت جمعية تونس الخريية
مشروع «محل تجاري» لفائدة عدد من األرامل يف عدة
واليات من الجمهورية( .والية تونس -سوسة -سيدي
بوزيد -قفصة -قابس -مدنني ) و الذي ال يتطلب معرفة أو
حرفة معينة إنما فقط دراية ببعض أساسيات إدارة املحل
و احتساب األرباح.

منذ  2011إيل غاية  2018تم توفري
أكرث من 14موطن شغل.

آالت لصنع الخبز

تتمتع العديد من النساء بالقدرة عىل صناعة الخرب التي

تكتسبها عادة من األمهات و الجدات و التي ال تتطلب
شهادة أو معرفة كبرية إنما هي اجتهاد و توارث عرب الزمن
 ،و اغلب النساء أو األرامل التي ال تعمل تكتسب هذه
الحرفة لذلك أرادت جمعية تونس الخريية جعل هذه
الحرفة مورد رزق لبعض األرامل التي تبحث عن عمل
وكسب للرزق لها و ألبنائها ،إذ وفرت الجمعية آالت صنع
الخرب و املستلزمات من املواد األولية كالطحني والزيت .

خالل سنه  2018استفادت  4أرامل
من هذا املشروع.
تونس الخرييّة
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Commercial shops
To provide families projects that helps
them to contribute in economy . In this
context, Tunisia Charity implemented
a “commercial shop” project for a number of widows in several states . (Tunisia - Sousse - Sidi Bouzid - Gafsa - Gabes
- Medenine), which does not require any
knowledge or any specific craft but only
to be familiar with the basics of managing a shop.

From 2011 to 2018 more than 14
jobs were provided.
Bread machine
In tunisia, women have acquired how to
bake and make bread at home from their
mothers and grandmothers, which does
not require any knowledge at all.Therefore, Tunisia charity wanted to take advantage and provide some women and
widows with bread machines to help
them provide a stable income for their
families .It also gave them the raw materiels to make bread such as flour, oil.....

During the year 2018, 4 widows
benefited from this project.
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آلة جز العشب

تمثل هذا املشروع يف اقتناء آلة لجز العشب ألحد
املستفيدين كأداة لتوفري مرود رزق .

إحداث محل بيع الورد

بعض الحرف التي تمكن اإلنسان من كسب قوت يومه
بطريقة سليمة ،يلبي بها احتياجه و احتياج عائلته ال

تتطلب دائما شهادات إنما إصرار و عمل ،لذلك اختار احد

املستفيدين مشروع بيع األزهار و الورود كمشروع مدر
للدخل تم تنفيذه خالل سنة .2014

مشاريع رزق موجهة لذوي
االحتياجات الخاصة

كان للجمعية تدخلني إلنقاذ مشروعني متعرثين

معمل متكامل ملواد التنظيف تابع التحاد الجهوري

للمكفوفني بتطاوين بطاقة تشغيلية تفوق  15مكفوفا

كان متوقفا بسبب فقدانه لبعض املواد األولية تم التدخل
لفائدته بتوفري املطلوب ليعود إىل سالف نشاطه .وعودة

قسم الخيزران التابع ملركز التأهيل و التكوين املهني

للمكفوفني بسيدي ثابت للنشاط بعد توقف لسنتني وكان

تدخل الجمعية بتوفري املواد األولية الضرورية لتعليم

املكفوفني.

الحرف

كما تكفلت الجمعية بمصاريف إحداث  4مواطن شغل

للعائالت املعوزة يف إطار مهرجان املوروث و اإلبداع العربي
من 7اىل  10مارس سنة  2016ببني مطري معتمدية فرنانة

عني دراهم .
تونس الخرييّة
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Lawn Mower
Tunisia Charity gave a lawn mower for
one beneficier.This has helped him to
have a stable income working in gardering.

Flower shop
To have a job that meets your needs and
the need of your family does not always
require any degrees however you need
persistence and work.
In 2014,One of the beneficiaries has chosen to become florist that’s why Tunisia
Charity helped him by providing all the
basic needs like flowers, roses ....for his
shop.

Projects for people with special
needs
The organisation has intervened to save
two failed projects:
A plant for cleaning materials that belongs to” the Regional Union of the sponsors of Ttawin”, where 15 blind people
worked there . It lacked a lot of materiels .Therefore Tunisia Charity has intervened to provide all the needes so the
facility can go back to activity.
the Department of Bamboo that belongs
to” the rehabiliation and Training Center
for the Blind in Sidi Thabet” was saved
by providing the necessary raw materials and this was after being closed for
two years.

Handcrafts
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The Association undertook the expenses of creating 4 jobs for needy families
within the framework of “the Festival
of Heritage and Arab Creativity” from 7
to 10 th of March in 2016 in Beni Matir
at the municipality of Fernana Ain Draham.

تونس الخرييّة
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رحاب الخري
املشاريع اإلنشائية

Construction Projects
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تعهدت تونس الخريية يف سياق أنشطتها االجتماعية
والتنموية بإنشاء املؤسسات العمومية الرتبوية منها

و الدينية و املؤسسات الخاصة مثل املنازل يف تهيئتها

وصيانتها وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة

يف العديد من الجهات.

وقد كانت هذه املشاريع محطات هامة جدا لتحقيق

مكانتها  ،و سبب يف دعم الشراكة الفاعلة مع مكونات
املجتمع املدين ومؤسسات الدولة بل وأصبحت مشاريع

الجمعية مثاال يقتدي به يف هذا املجال.

تهيئة املؤسسات الرتبوية

اكتسبت املؤسسات الرتبوية أهمية كربى يف الجمعية

حيت تحتل املرتبة األوىل يف املشاريع اإلنشائية التي قامت
بها تونس الخريية وذلك ملا لها من تأثري عىل املستقبل

واألطفال الذين يعتربون أجيال الغد وركيزة الدولة.

املجتمع املثقف يف املجال التعليمي هو أساس من أسس

بناء مجتمع واعي ومتحضر وقادر عىل تطوير بالده وبما

أن املدرسة هي الخطوة األوىل نحو املستقبل سعت تونس
الخريية لتطوير هذا املجال من خالل التعاون والتنسيق

مع مؤسسات الدولة حيث استطاعت الجمعية تهيئة عدد

كبري من املدارس من خالل صيانتها وتوفري الحاجيات التي

تقتضيها الضرورة والتي تتمثل يف:

تهيئة و تنظيف و تزويق املدارس خاصة الريفية منها.

تجهيز مكتبات ملزيد تحفيز األطفال عىل القراءة والتعلم
توفري قاعات إعالمية حتى تتمايش مع متطلبات العصر

إنشاء قاعات رياضة

تم التدخل منذ  2011إيل غاية 2018
بأكرث من 17مدرسة
تونس الخرييّة
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Construction Projects
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Tunisia Charity has mainly focused on
the social and developmental activities
that why it has pledged to establish and
repair educational and religious public
institutions in cooperation with the state
It also had a lot of projects where it repaired several private institutions such
as the restoration and maintenance of
houses.
These projects have been very important
to show the great job done by the Charity, and the reason of being instrumental
in supporting active partnerships with
civil society and our country .
Restoration of educational institutions:
Tunisia Charity gave a great importance
for the restoration of educational institutions as it has an impact on the future of
our children who are the milestone of
our country.
Since the school is the first step towards
the future, Tunisia Charity focused on
developing this area through the collaboration with public institutions . The
organisation has been able to restore
a large number of schools through its
maintenance and providing all the necessities like:
• Creating, cleaning and decorating
schools especially in rural areas.
• Providing libraries to push the children to read and learn.
• Providing data processing rooms.
• Establishing gymnasium.

From 2011 to 2018 more than 17
schools were repaired.

مشروع بناء مدرسة «لطيفة املناعي»

لم يقتصر تدخل الجمعية من خالل مشاريعه اإلنشائية

عىل الصيانة والتهيئة فقط بل ساهمت بالتنسيق مع

مندوبية وزارة الرتبية بوالية نابل يف بناء مدرسة بمنطقة

الخروب بوالية نابل.

نظر للنقص الحاصل يف عديد املناطق الريفية املتمثل يف
نقص املدارس واملؤسسات الرتبوية مما يضطر التالميذ

تكبد عناء ومخاطر التنقل ملدرسة مجاورة وهذا مايعانيه

متساكيني منطقة الخروب من والية نابل الذين يضطرون

إيل قطع سكة القطار للوصول إيل اقرب مدرسة وقد خلف
ذلك العديد من الحوادث التي أدت بأرواح التالميذ أو

إنقطاعهم عن الدراسة ولتجاوز هاته املشاكل تم انجاز

املشروع واملتمثل يف بناء مدرسة لطيفة املناعي الذي جاء
بالتعاون مع جمعية «راف القطرية» وبالتنسيق مع

املندوبية الجهورية بنابل لتضم أكرث من  177تلميذ من

مختلف الفئات العمرية .

تم الشروع يف البناء املدرسة يف شهر ماي من سنة 2015
وتواصل إيل غاية شهر افريل  2016وذلك بعد القيام

بالدراسات الالزمة مع األخصائيني واملهندسني إثر االتفاق

مع صاحبة األرض التي تربعت بها كهبة لصالح املشروع
وبعد االنتهاء من إنجاز املخططات واألوراق الالزمة

إنطلقت األشغال التي دامت  8أشهر.

وقد تم تجهيز املدرسة باملعدات الالزمة لتلبي جميع

احتياجات التالميذ واملدرسني أيضا حتى يبقي مشروع

بناء مدرسة لطيفة املناعي بمنطقة الخروب والية نابل

مشروعا ذو قيمة وأهمية كربى للجمعية وللمجتمع.
تونس الخرييّة
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Building “Latifa Manai’s” School
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In cooperation with the” Directorate of
the Ministry of Education in the state of
Nabeul”, Tunisia Charity helpt in building
a school in Al-Kharoub area in
Nabeul state.
The lack of schools and educational institutions in rural areas, forces the Students
to take long walkes to get to their schools
. For example, the area of kharoub of
nabeul state the students have to go
through the rail to get to the nearest
school. In consequences, there were a lot
of accident which sometimes led to their
death .Therefore, Tunisia charity in cooperation with the Qatari RAF Association and in coordination with the Nabeul
Municipality, They built a school where
it included more than 177 students of different age groups.
The construction of the school began
in May 2015 and continued until April
2016,.After conducting the necessary
studies with the specialists ,engineers
and the donor who gave the land as a
gift and also after the completion of the
necessary plans and paper work for the
project, the field work has continued for
almost 8 months.
The school was equipped with the necessary materiels to provide all the needs of
pupils and teachers.
This project had and will have a great
deal of importance for the society and
our charity.

إنشاء مركز HAND SCHOOL

يعاين حوايل عشرة باملائة من سكان العالم من احد أشكال

اإلعاقة ،و بالنسبة للكثري تصاحبها العجز والفقر الذي

يحرمهم من الحصول عىل الرعاية الطبية املتخصصة ،حيث
يواجه الفقراء مخاطر اكرب بسبب تكبد اإلصابات و املعانات

من املشاكل الصحية ،كما يمكن أن يواجه ذوي االحتياجات

الخاصة الوحدة والعزلة يف املجتمعات التي ال تفهم و ال تقبل
إعاقتهم .لذلك قامت جمعية تونس الخريية باالهتمام بفئة

معينة املتمثلة يف األطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية
وحاميل اإلعاقة الذهنية الخفيفة و التوحد ،حيث تم

إنشاء مركز «هاندي سكول» الرتبية املختصة و اإلدماج يف

تونس العاصمة .سنة  2016وهو بمثابة فضاء بيداغوجي

تربوي مختص يف عالج وتكوين األطفال ذوي االحتياجات

الخصوصية والذين يعانون من صعوبة التواصل والتعلم

واالندماج يف املجتمع املنتمني للعائالت املعوزة  .ويشمل

املشروع  40طفل من فئات عمرية متفاوت بني 16-4سنة من

أطفال العائالت املحتاجة .ويهدف املشروع إيل :

•معاضدة مجهود الدولة يف العناية باألشخاص ذوي
االحتياجات الخصوصية

•مساعدة العائالت عىل التكفل باألطفال ذوي االحتياجات
الخصوصية

•اإلحاطة الصحية والنفسية لألطفال حاميل اإلعاقة .

•العمل عىل تنمية املهارات واملكتسبات الذاتية للطفل .

•العمل عىل إدماجهم يف املجتمع من خالل إدماجهم أوال
داخل املدارس العادية .

•مساعدتهم عىل االندماج والتكيف داخل املجتمع وتحقيق
االستقاللية الذاتية .

•السعي إىل تطوير البحوث البيداغوجية والرتبوية
والعالجية الخاصة بذوي االحتياجات الخصوصية .
تونس الخرييّة
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HANDY SCHOOL CENTER
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About 10 per cent of the world’s population suffers from a kind of disability. For
many oh them it is accompanied with
poverty which deprives them from access to specialized medical care. Poor
people suffers the most from health problems.
People with special needs can also face
loneliness and isolation in their societies
due to the fact that people do not accept
their disabilities.
Thus, Tunisia Charity took care of a
group of children with special need (
with a mild mental disability and autism),by establishing the “Handy School”
specialized in education and their integration in the society.
The year of 2016 was an educational
pedagogic space specialized in the treatment of children with special needs that
suffers from the difficulty of communication, learning and integration into society . The project included 40 children of
the age between 4-16 years that belongs
to needy families.
The project aims to:
• Combine the efforts of the state to
take care of people with special needs
• Help families to care of children with
special needs.
• Health and psychological awareness
of children with disabilities.
• Work on developing the skills and
self-benefits of the child.
• Work to make them integrate into
society by taking them to normal
schools.
• Help them to integrate and adapt
within the community and achieve
self-independence.
• To promote the development of educational, pedagogical and therapeutic research for people with special
needs.

تهيئة وصيانة املساجد

ُوت أَ ِذ َن َّ
اسمُ ُه
الل ُه أَن ُت ْر َف َع َوي ُْذ َك َر ِفيهَ ا ْ
«ف ُبي ٍ
قال تعاىل ِ

ُي َسبِّحُ َل ُه ِفيهَ ا بِ ْ
ال ُغ ُد ِّو و َْال َ
ال»
ص ِ

تعد نظافة املساجد وصيانتها من األمور التي دعا إليها ديننا

الحنيف و ذلك من خالل الحفاظ عليها وقد اهتمت جمعية
تونس الخريية ضمن مجالها اإلنشايئ بصيانة املساجد
وتهيئتها حيث اهتمت الجمعية باالعتماد عىل متطوعيها
بتنظيف املساجد وإعادة تهيئتها وذلك ضمن حمالت متعددة
خاصة خالل شهر رمضان املعظم عىل غرار ترميم األسقف ،
طالء الجدران  ،تنظيم شامل .

وقد شملت هاته الحملة عدد كبري من املساجد يف

والية مدنني و تطاوين سنة  2012و 2013خاصة .

تهيئة و صيانة دار املسنني

يعترب دور الرعاية من املؤسسات الهامة بالدولة لكن تعاين
هاته األخرية من نقص كبري لذلك خصصت جمعية تونس
الخريية جانبا لالهتمام بدور املسنني من خالل صيانتها
وإعادة تأهيلها حتى تكون مالئمة لهاته الفئة العمرية والتي
تعترب جزء ال يتجزأ من وجود كل املجتمعات اإلنسانية والتي
تتطلب اهتماما وانتباها كبريا لذلك تدخلت الجمعية يف عديد
من املراكز املختصة برعاية املسنني إذ تم إحداث مركز بإعادة
تهيئة و صيانة منزل تم إيداعه كهبة  ،بوالية سيدي بوزيد
و تجهيزه و جعله مالئم للفئة العمرية املطلوبة عىل غرار
ترميم الدور من خالل تبليط األرضية ترميم األسقف دهن
الجدران و قد انطلقت األشغال أواخر سنة  2014إيل غاية
2015
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Restoration of Mosques:
Allah Says:” In houses which God has
permitted to be raised, and His name is
celebrated therein. He is glorified therein, morning and evening”. AL-NUR 36
The cleanliness and maintenance of
mosques is one of the things that our religion called for. We must preserve and
take care of mosques.
Tunisia Charity was concerned with
the restoration and maintenance of the
mosques . The Association relyed on its
volunteers to clean and reorganize the
mosques in various campaigns during
the holy month of Ramadan, such as restoration of the roofs, walls, paiting....

This campaign included a large
number of mosques in Medenine
and Tataouine in 2012 and 2013.
Restoration and maintenance of
the elderly homes:

49

There is a great shortage concerning eldery homes in Tunisia. Tunisia Charity
has devoted a lot of time to maitain and
repair the elderly homes . The Association intervened in several centers that
takes care of elderly:
The organisation set up a center and constructed a house and then it was given
as a gift( in Sidi Bouzid). It was equipped
and made it suitable for the required age
group, such as restoration of the floor.
In addition, Tunisia Charity had intervened to create and maintain a number
of other old age homes (the eldery home
in Grombalia and in Beja).

كذلك كان لجمعية تونس الخريية تدخالت لتهيئة و صيانة
عدد أخر من دور املسنني (دار املسنني بقرمبالية /دار املسنني
بباجة )

ترميم و استكمال املنازل الخاصة

انشات جمعية تونس الخريية بهدف مساعدة املحتاجني

ومحاولة إعانتهم عىل تجاوز مصاعب الحياة ونظر لألوضاع
التي تعانيها العائالت خاصة فاملناطق الريفية و عائالت
األيتام التي فقدت السند و مورد الدخل بفقدان األب ،قامت
جمعية تونس الخريية برتميم عدد كبري من املنازل يف بعض
املناطق :

والية تونس :تم استكمال بناء منزل و ترميمه و تجهيزه
لعائلة كبرية العدد ذات عائل واحد

والية سوسة  :تم تهيئة منزل أرامل بالتحديد يف منطقة

مكنني  ،و كان التدخل يف شكل إدخال املاء الصالح للشراب
وتبليط األرضية ،ترميم األسقف ودهن الجدران وتزويدها
ببعض املستلزمات.

والية قفصة  :تم التدخل لفائدة  6منازل  ،و كان التدخل

يف شكل دهنه وصيانته و تأثيثه ببعض الحاجيات التي
تفتقرها كل أسرة .

والية القريوان  :تم إستكمال بناء منزل بالتحديد يف

منطقة دار الجمعية لعائلة ايتام و التدخل شمل توفري

تكلفة البناء و املواد الالزمة حيث توقفت اإلشغال بوضع
القواعد األساسية ،األعمدة  ،تقسيم الغرف  ،تبليط و تجهيز
املطبخ ،الطالء و جعله مالئم للسكن و العيش املحرتم.
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Renovation and completion of
homes
Tunisia Charity’s main purpose is to help
the needy and try to help them overcome
the difficulties of life, and to focus mostly on families that live in the rural areas
precisely families of the orphans who
don’t have a breadwinner.
Tunisia Charity had restored a large
number of houses in different regions:

In Tunis: The construction of a house
has been completed, renovated and
equipped for a large family.

In Sousse A widows houses in Moknin
area: The intervention was in forms of
providing them drinking water, floor tiling, restoration of the roofs, painting the
walls and give them some supplies.

In Gafsa : 6 houses: The intervention
was in the forms of painting, maintenance and furnishing the houses.Tunisia
Charity also gave them supplies.

In Kairouan : The construction of a
house was completed specifically in the
Dar al-Gamaa area for a family of orphans. The intervention included providing the cost of construction and the
necessary materials. The work stopped
by laying the basics including columns,
dividing the rooms, tiling, preparing the
kitchen , paint it and finally make it suitable to live in.
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املشاريع الثقاف ّية

Cultural Projects
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اهتمت جمعية تونس الخريية بالجانب الثقايف بالقيام
بحمالت تعريفية ببعض األنشطة أو املشاركة يف بعض
الحمالت الدينية والثقافية واملنتديات العاملية الكتساب
الخربات واالطالع عىل الجمعيات يف مجاالت إنسانية مختلفة

مشروع نور التعريف باإلسالم

أطلقت جمعية تونس الخريية حملة «اكتشف اإلسالم» وهي

حملة موجهة للرد عىل الرسوم املسيئة للرسول ﷺ حيث
دامت يومني و نظمت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية .
ففي سنة  2012تمثلت هده الحملة يف توزيع مطويات وكتب
ومصاحف بلغات مختلفة عىل السياح الدين يتوافدون
عىل أسواق املدينة العتيقة بتونس و خاصة أمام جامع
الزيتونة وتحتوي عىل إجابات أكرث األسئلة املتعلقة باإلسالم
واملسلمني حيث القت هذه الحملة استحسان كل من السياح
والتونسيني الحاضرين بمختلف شرائحهم .باإلضافة اىل أنه
تم يف  27و  28ديسمرب سنة  ، 2013إطالق حملة ثانية يف
املهرجان الدويل للصحراء بدوز حيث تم توزيع بعض الهدايا
والتمور و املطويات تعرف اإلسالم عىل السائحني .
تونس الخرييّة
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Tunisia Charity has been interested
in the cultural aspect by carrying out
awareness campaigns about some activities or participating in some religious
campaigns .Tunisia Charity also participated in cultural and international forums to gain experience and access to
associations in different humanitarian
fields.

Nour project
Tunisia Charity launched a campaign
called “Discover Islam”, a campaign aimed
to respond to cartoons of the Prophet
Mohamed( peace be upon him). It took
place for two days and was organized in
coordination with the Ministry of Religious Affairs.
In 2012, Tunisia Charity
distributed
leaflets, books and Korans in different
languages to the tourists coming to the
markets of the ancient city of Tunisia(
in front of the Zitouna mosque ) . They
answered to the most asked questions
related to Islam. The campaign was succesful among both tourists and Tunisian
citizens.
In addition, on December 27 and 28, 2013,
a second campaign was launched at the
International Desert Festival in Douz
where some gifts, dates and leaflets were
distributed,( introducing Islam to tourists).
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األعياد

إحياء يوم االرض  :يوم األرض الفلسطيني يتم إحيائه أواخر

شهر مارس من كل سنه  ،محاولني فيه إعادة الذاكرة
وإعادة االعرتاف بان األرض إلخواننا الفلسطنني ،و يشارك
فيه العديد من الدول  ،لذلك تشارك فيه جمعية تونس
الخريية ملناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق  ،و هو متمثل
يف تظاهرة يف مناطق عمومية ترفع فيها شعارات املناصرة
واملؤازرة و اإلعالم .

عيد الشجرة

تهتم جمعية تونس الخريية بالجانب البيئي لذلك تحتفل يف

أغلب السنوات بعيد الشجرة خالل شهر نوفمرب  ،وهو نشاط
يشمل األطفال و املجتمع املدين للتعرف بأهمية الطبيعة يف
الحياة العامة ،

اليوم الوطني للباس التقليدي

خالل بعض املناسبات و األعياد الوطنية تشارك تونس
الخريية من خالل بعض االحتفاالت التي يؤثثها فرق التطوع
 ،فخالل سنة  2017و  2018يشارك فريق متطوعي سوسة
بتنظيم يوم خاص مع مركز األطفال القاصرين ذهنيا ،
يتخلله عرض لألزياء التقليدية و املأكوالت و يف محاولة منهم
للتقرب من هذه الفئة و قد شارك أكرث من  150طفل يف هذه
التظاهرات .
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Land Day
The day of the Palestinian land is being
celebrated in March of every year. In an
attempt to restore memory and re-recognition of the land of our Palestinian
brothers , Tunisia Charity participated
to advocate the Palestinian. It included
demonstration in public where slogans
of advocacy, support.. were raised.

Tree Day
Tunisia Charity focuses on the environmental aspect. Therefore It celebrates
every November “tree Day” by creating
an activity that includes children and
civil society to show the importance of
nature in our lives.

National Day of Traditional Dress:
Tunisia Charity participates in a number
of celebrations organized by its volunteers . During 2017 and 2018, the Sousse
volunteers participated in organizing a
special day with the mentally disabled
children’s center. More than 150 children
participated in these events.
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حفالت خريية

حفل لم الشمل  :نظمت جمعية تونس الخريية حفال خرييا

تحت شعار «لم الشمل» حضره 6000متفرج يوم  11مارس
سنة  2012بقصر الرياضة باملنزه حيث خصصت مداخيل
الحفل لفائدة األيتام و قد أحيا الحفل كل من الفنان العاملي
مسعود كرتيس و الفنان التونيس فوزي بن قمرة
حفل لم الشمل  : 2كذلك نظمت جمعية تونس الخريية
حفال خرييا لفائدة مشاريعها الخريية أحياه الفنان العاملي
ماهر زين صحبة الفنان املتميز مسعود كرتيس يوم السبت
 2مارس سنة  2013بفضاء قصر الرياضة باملنزه حضره قرابة
 5000متفرج.
تظاهرة فلسطني يف القلب  :كما ساهمت الجمعية يف 20
نوفمرب سنة  2015يف دعم تظاهرة فنية باملركز الثقايف
برئ األحجار بعنوان»فلسطني يف القلب» بحضور الشاعر
الفلسطيني»عيىس ابو راغب» وبمشاركة شعراء من تونس
«الشاذيل القروايش»و «عادل الجريدي»إضافة إىل الفنانة
التونسية «نجوى الجاليص»
سهرات لفائدة دار املسنني :املساهمة يف إحياء سهرة لفائدة
دار املسنني بقرمبالية وذلك بالتعاون مع جمعية»احبك يا
وطني»خالل سنة 2014
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Charity concerts
Reunion Concert: Tunisia Charity organized a charity event under the slogan
“reunion” on March 11, 2012 at the Sports
Palace in Manzah where the ceremony
income were dedicated to orphans. 6000
spectators attended the concert.It included both the international artist Massoud
Curtis and the Tunisian artist Fawzi Ben
Gamara.
Reunion Concert 2
Tunisia Charity also organized a charity
event by the international artist Maher
Zain accompanied with the artist Massoud Curtis on Saturday, March 2, 2013
at of the Sports Palace in Manzah. About
5000 spectators attendend the concert.
Palestine in the heart
with the presence of the Palestinian poet”
Issa Abu Ragheb” and tunisian poets
Chedly Al-Qarwashi and Adel Al-Jordi
and theTunisian artist “Najwa Al-Jalasi”,
Tunisia Charity contributed in supporting a cultural celebration in the Cultural
Center of BiR Lahjar called “ Palestine in
the heart”.
Parties at Elderly Homes
In , 2014 Tunisia Charity contributed in
throwing a party in the elderly home in
Kerembalia . It was in cooperation with
the Association “I love my homeland”

59

املشاركة يف املنتديات و االنشطة
العاملية

•املنتدى االجتماعي العاملي مارس  2013و 2015
•ورشات تنمية الشباب من اجل مجتمعات سليمة
 EMPOWERمن تنظيم منظمة أيادي الخري نحو أسيا
بالدوحة بقطر خالل سنوات 2013و 2014و 2015
•بدعوة من اليونيسف UNICEFشاركت الجمعية يوم
 10ديسمرب سنة  2015يف ورشة عمل عنوانها «العمل
الجمعيايت يف مجال الطفولة»

•بدعوة من األمم املتحدة نظمت جمعية تونس الخريية
ورشة عمل يف تونس بعنوان «الورشة التشاورية الوطنية
« بالتعاون مع الهالل االحمر التونيس بمشاركة اكرث من
70جمعية تحضريا الكرب قمة انسانية يف العالم خالل
سنة 2015
•بدعوة من األمم املتحدة شاركت جمعية تونس الخريية
باسطنبول يف القمة اإلنسانية العاملية و كان ذلك بحضور
أكرث من  5000مشارك و  45رئيس دولة خالل سنة 2016
•مشروع سفراء الشباب :برنامج أطلقته الكشافة
التونسية و شاركت فيه جمعية تونس الخريية يف
معالجة لظاهرة تعاطي املخدرات لدي الشباب التونيس،
و قد إستهدف املشروع 180شابا و شابة من  16والية
بالجمهورية التونسية
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Participation in international forums and activities
- World Social Forum March 2013 and
2015.
- Youth Development Workshops for
Healthy Societies “EMPOWER “ was organized by the Hands of Good to Asia in
Doha, Qatar in 2013, 2014 and 2015.
- After being invited by the UNICEF, Tunisia Charity participated on 10 December 2015 in a workshop entitled “ the associative work in the field of childhood”
-After being invited by the United Nations, Tunisia Charity organized a workshop in Tunisia known as “National
Consultative Workshop” in cooperation
with the Tunisian Red Crescent and the
participation of more than 70 organisation in preparation for the largest humanitarian summit in the world in 2015.
- After being invited by the United Nations, Tunisia Charity participated in the
World Humanitarian Summit in Istanbul
in 2016. More than 5000 participants and
45 heads attended the summit.
-The Youth Ambassadors Project: A program launched by the Tunisian Scout
in which Tunisia Charity participated finding a treatment for drug abuse
among young Tunisians. The project targeted 180 young men and women from
16 states in Tunisia.

61

تونس الخرييّة

«أبواب الخري»

62

ّ
التدخالت الدول ّية
International Interventions
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غزة « :قافلة ربيع االحرار»

نظمت جمعية تونس الخريية يف شهر فيفري  2012قافلة
سميت ب «فاقلة ربيع االحرار» تهدف إيل كسر الحصار
اإلنساين املفروض عىل شعبنا الفلسطيني عامة و عىل
إخواننا يف غزة باألساس  ،و ذلك بتوفري مساعدات طبية
وأدوات تم تسليمهم لوزارة الصحة بالتعاون مع مجموعة
من جمعيات املجتمع املدين منها نقابة أطباء القطاع
الخاص -الصيدلية العامة يف غزة ،فضال عن التواصل مع
أهلنا يف القطاع من مجتمع مدين باالطالع عىل األوضاع
امليدانية و االستماع إيل مشاغلهم و تطلعاتهم .

الحمالت التونسية إلغاثة الشعب
السوري

يف إطار تضامنها مع الشعب السوري الشقيق  ،قامت
جمعية تونس الخريية بالتعاون مع جمعيات تونسية

إنسانية بتنظيم عدة فعاليات تضامنية مع أالجئني السوريني
يف تونس و يف مخيم الزعرت عىل الحدود األردنية حيث تم
توزيع مساعدات غذائية متمثلة يف وجبات متكاملة لفائدة
500الجئ سوري باإلضافة إيل طرود غذائية متكاملة .
كما تم تنظيم إفطار صائم لفائدة  500الجئ بالتعاون مع
الهالل األحمر األردين بمدينة اربد بمسجد القربة.
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Gaza: “The Spring of freedom “
In February 2012, Tunisia Charity organized a convoy called “The Spring of Freedom” which aims to break the blockade
imposed on Palestinian especially our
brothers in Gaza and that’s by providing
medical assistance and tools. These assistances were delivered to the Ministry
of Health in cooperation with a group of
community associations including “ the
Doctors Syndicate of the Private Sector”
the “General Pharmacy” in Gaza . Tunisia Charity followed up all the processes
with people from the civil society to assess the situation in the field and listen to
their concerns .

Tunisian campaigns for
refugees

Syrian

As part of its solidarity with the Syrian
people, Tunisia Charity in cooperation
with Tunisian humanitarian associations organized several activities with
the Syrian refugees in Tunisia and the
Za’tar camp on the Jordanian borders .
They distributed full meals for 500 Syrian refugees, .
In addition, they distributed a breakfast
fast for 500 refugees in cooperation with
the Jordanian Red Crescent in Irbid.
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إغاثة منكوبي إعصار الفلبني

تمكنت جمعية تونس الخريية بالتعاون مع هيئة األعمال

الخريية بربيطانيا خالل سنة  2013من تقديم بعض
املساعدات الغذائية و األدوية و املالبس لفائدة عدد 250
أسرة متضررة من اكرب إعصار ضرب الفلبني منذ عشرات
السنني

زيارة الفوج التونيس ملخيم الزعرت

شاركت جمعية تونس الخريية يف الزيارات التضامنية ملخيم
الالجئني السوريني عىل الحدود األردنية يف إطار إغاثة
الشعب السوري خالل سنة  ،2013و قد تخلل الزيارة تقديم
مساعدات غذائية و مالبس و إحتياجات لألطفال املقيمني
باملخيم.

قافلة الوفاء لغزة

يف مواصلة ملساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ،نظمت
جمعية تونس الخريية زيارتني إيل القطاع خالل سنة 2013
شارك فيهم ما يقارب  13متطوع و قد ساهمت أيضا يف ترميم
 3منازل و بعض املدارس بغزة التي تضررت من القصف
الصهيوين.
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Philippines Tornado
In 2013, Tunisia Charity in cooperation
with the charity organization in Britain (
Human Appeal Uk), was able to provide
some food, health and clothing assistance
to 250 families affected by the biggest
Tornado that hited the Philippines for
decades.

The Tunisian Delegation visits the
Zaatar camp
In 2013, Tunisia Charity participated
in solidarity visit to the Syrian refugee
camp on the Jordanian border as part of
helping the Syrian people . This visit included providing food assistance, clothing and all the needs for children that
lives in camps.

“Loyalty to Gaza”:
In support of the Palestinian people,
Tunisia Charity organized two visits to
Gaza in 2013. About 13 volunteers participated in this visit. They helped to restore three houses and some schools in
Gaza that were damaged by the Zionist
bombing.
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إرسال مساعدات غذائية و إحتياجات
أطفال ملنطقة الزنتان بليبيا.

خالل األزمة الليبية أواخر سنة  2011تعرضت أغلب املناطق
بالبلد الشقيق إيل حصار شديد مما أدى إيل نقص كبري يف
املواد الغذائية و احتياجات األطفال  ،فتم إرسال بعض من

هذه االحتياجات عىل غرار املواد الغذائية و حليب األطفال
والحفاضات و املياه إيل منطقة الزنتان كمساهمة عاجلة
وضرورية للحد من األزمة و مساعدة املحتاجني

إرسال مساعدات طبية إيل منطقة
جبل نفوسة بليبيا

تباعا للتدخالت يف األزمة الليبية و نظرا للنقص الفادح يف
املجال الصحي  ،تم تنظيم حمالت لجمع األدوية سنة 2011
وإرسالها إيل املستشفيات بالداخل الليبي و ذلك عرب قوافل،
باإلضافة إيل االهتمام ببعض الحاالت الصحية الخاصة وذلك
بالتكفل بمصاريف العالج و اقتناء بعض املعدات الطبية .

مشروع أعمال اإلغاثة و اإلحاطة
بالالجئني يف تونس

منذ سنة  2011شهدت تونس تدفق و إرتفاع هام يف نسبة

الالجئني من مختلف البلدان اغلبهم بسبب الحروب،
توزيع مساعدات غذائية و مواد تنظيف و إحتياجات األطفال
يف مخيمات الحدود التونسية الليبية و منطقة مدنني:
تمكنت جمعية تونس الخريية من تنفيذ مجموعة من
األعمال التطوعية خالل أواخر سنة  ، 2011و تقديم
تونس الخرييّة
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Sending food aid and children’s
needs to Zintan area in Libya
During the Libyan crisis at the end of
2011, most of the areas in the country
have been subject to severe food shortages . Some of these needs have been sent
like foodstuffs, baby milk, diapers and
water to the Zintan area in terms of helping the needy.

Sending medical aid to Mount
Nafusa region in Libya
Due to the severe shortage in the health
field, many campaigns were organized in
2011 to collect medicines and send them
to hospitals in Libya . In addition of helping some special health conditions and
to cover treatment costs and give them
some medical equipment.

Refugees project in Tunisia
Since 2011, Tunisia has witnessed a significant flow of refugees from different
countries, mostly because of wars.
- Distribution of food aid, cleaning materials and children’s needs in camps of
Tunisian-Libyan border and Medenine
area.
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املساعدات لدعم العائالت الليبية و األفارقة الوافدين عىل
الرتاب التونيس  ،و قد تمثل الدعم يف توزيع حوايل 4000
طرد غذايئ يحتوي عىل املواد األساسية تكفي ملدة أسبوع
،و أيضا حوايل  3000طرد لألطفال يحتوي االحتياجات
األساسية من حليب و حفاظات و صابون و مياه  .إعتنت
كذلك بجانب النظافة و السالمة الصحية  ،و قامت بتوزيع
1000طرد يحتوي عىل مواد تنظيف يكفي ملدة 15يوم.
و تواصل العمل مع االجئينن خالل شهر رمضان من سنة
 ، 2011إذا تم دعمهم ب 450طرد يساعدهم خالل الشهر
الفضيل ،وتم أيضا االحتفال معهم بختان 20طفل و توزيع
الهدايا واأللعاب عيل أكرث من 380عائلة بمناسبة حلول عيد
الفطر من نفس السنة.

مركز توزيع مالبس جاهزة مجانا
للعائالت اللبية بتطاوين

تمكنت جمعية تونس الخريية مع التعاون من هيئة األعمال
الخريية مع بربيطانيا ومنظمة الكشافة التونسية جهة

تطاوين من إحداث مركز لتوزيع املالبس مجانا لالجئني ،
استمر املشروع ملدة  4أشهر خالل سنة  2011استفاد منه أكرث
من  10000شخص.
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Tunisia Charity was able to carry out a
series of voluntary activities during the
end of 2011 by assisting Libyan and African families who arrived to Tunisia.
They distributed about 4,000 food packages containing basic materials for a
week,and 3000 package for children containing their basic needs of milk, diapers,
soap and water .....
It also took care of hygiene Therefore it
has distributed 1000 packages containing
cleaning materials for 15 days.
It continued to work with refugees during the month of Ramadan of 2011 and
distributed 450 packages. In addition of
celebtrating the circumcision of 20 boys
and celebrating Eid by giving them gifts
and toys for 380 families.

Distribution
clothes for
Ta t a o u i n e

of
Ready-made
libyan families in

Tunisia Charity in cooperation with the
British Charity Association (Human Appeal UK) and Tunisian Scout Organization,has managed to establish a free distribution clothing center for refugees.
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تكوين فضاء تربوي و ترفيهي لألطفال
اللبيبني و أمهاتهم بمدنني
نظرا للحالة النفسية الصعبة التي كان يعيشها األطفال

القادمون من ليبيا و بهدف التخفيف عنهم و عن عائالتهم
تم تركيز فضاء تربوي ترفيهي و تثقيفي لألطفال الالجئني
خاصة الليبيني منهم بدار الكشاف بمدنني ،و قد شهد املركز
إقباال كبري إذا استقطب أكرث من  300طفل و  50أم عىل
إمتداد  3أشهر خالل سنة  ،2011و توزيع نشاط الفضاء
بني الورشات و الدروس و الرباعات اليدوية و اإلصغاء
ملشاكلهم....
و توج نشاط الفضاء بإعداد معرضني للمنتوجات تم فيه
بيعهم لفائدة الالجئني و أيضا تم إعداد مسرحيات يف
الحفالت الختامية إلظهار مواهب األطفال.

مشروع «»Un Parmis Nous

باعتبار تواصل وجود الالجئني من عائالت ليبية و أفارقة
و سورين إيل أكرث من  6سنوات  ،و عدم تمكنهم من
التأقلم أو الدخول يف الحياة االجتماعية و االقتصادية  ،تم
إنشاء برنامج بالشراكة مع TERRE D’ASILE Tunisie
وبالتمويل من التعاونية السويسرية يهدف هذا الربنامج
باألساس إىل توجيه االنتباه إىل حالة الالجئني بتونس
والصعوبات التي يتعرضون لها داخل املجتمع.
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This project lasted for four months during 2011 where more than 10,000 benefited from it.

Providing an educational and entertainig space for libyan children
and their mothers in Medenine
Due to psychological difficulties of libyan children and with the aim of alleviating them and their families, an entertaining and educational space was organized
. It was based in the Scout House in Medenine. The center was very popular . it
attracted more than 300 children and
50 mother It lasted for almost 3 months
during 2011. It consisted of workshops ,
lessons and handcrafts.
The exhibitions done by the refugees
were sold , and plays were also performed to show the children talents.

Project «One Of Us»
As a result of the continued presence of
refugees from Libya, Africa and Syria
for more than 6 years, a program was
established in partnership with TERRE
D’ASILE Tunisie and funded by the Swiss
Cooperative in Tunis called “ One Of Us”.
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لضمان نجاح هذا الربنامج تم تنظيم عدة أنشطة:
 إنجاز دورة تدريبية يوم  25فيفري سنة  2017يف مدننيتمثلت يف كل ما يخص تقنيات املسح و جمع املعلومات
و ذلك بمساهمة السيد مربوك لنور املمثل عن املعهد الوطني
لإلحصاء.
حيث هدفت باألساس إيل رفع املستوى املعريف للمتطوعني يف
كل ما يخص تقنيات املسح و كيفية جمع املعلومات.
•تحضري إستمارة الجئ و جمع كل املعلومات الخاصة
بالالجئني يف تونس .و قد تم إنعقاد العديد من
االجتماعات يف مارس  2017مع العديد من األطراف منها
الهالل األحمر و الجمعية العاملية لالجئني.
•كما تم إنعقاد ورشة عمل يوم 2و3ماي سنة  2017يف هذا
الغرض بحضور كل من املجلس االيطايل لالجئني-وفد
الشؤون االجتماعية-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي
بمدنني.
•إنعقاد مجموعة من الدورات التدريبية من  16إىل 23
جويلية سنة  2017يف مقر جمعية تونس الخريية و مركز
الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنني و ذلك بالتعاون
مع  - Mercy Corpsمركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي
 جمعية األطباء الشبان و أطباء األسنان  -الجمعيةاإلقليمية للمتطوعني
•حملة تحسيسية يوم  11فيفري  2018و توزيع ما يقارب
 2000مطوية يف ما يخص وضعية الالجئني بتونس .
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It was because of their lack of social and economic integration.
The aim of this program is to draw attention
to the situation of refugees in Tunisia and the
difficulties they face within the society.
To ensure the success of this program, several
activities were organized:
• The completion of a training course on
25 February 2017 in Madenine, which
included all the techniques of surveying
and collecting information, with the contribution of Mr. Mabrouk Lanwar representative of the National Institute of
Statistics.
• Their purpose was mainly to raise
knowledge of volunteering and basically how to learn survey techniques and
how to collect information.
• Preparing a refugee form to collect all
the informations related to them.
• Several meetings were held in March
2017 with several parties including the
Red Crescent and the World Refugee Association:
• A workshop was held on 2 and 3 May
2017 with the presence of the Italian
Council of Refugees - Social Affairs Delegation - Center for Social Defense and
Integration in Medenine.
• A series of training courses were held
from 16 to 23 July 2017 at the headquarters of the Tunisia Charity and the
Center for Social Defense and Integration
in Medenine, in cooperation with Mercy
Corps - Center for Social Defense and Integration - Association of Young Doctors
and Dentists - Regional Association of
Volunteers.
• Organizing a sensitizing campaign on 11
February 2018 and the distribution of approximately 2,000 folded about the refugees situation in Tunisia.
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ّ
التدخالت عند الكوارث
Disasters Interventions
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التدخل و اإلغاثة خالل فيضانات 2011

شهدت مناطق من البالد التونسية خالل نوفمرب 2011

تهاطل لكميات كبرية من املياه مما أدي إيل ارتفاع يف وادي
مجردة الذي تسبب يف فيضانات يف كل من واليتي منوبة و
باجة خاصة  ،و يف هذا اإلطار قامت جمعية تونس الخريية
بتنظيم قافلتني تضامنيتني مع العائالت املتضررة من
الفيضانات حملت فيها باألساس كميات كبرية من األغطية
الصوفية و املفارش و املالبس باإلضافة إيل املواد الغذائية،
و قد شارك أكرث من  20متطوع يف هذا املشروع إضافة
إيل تطوعهم يف تنظيف و أزالة األوساخ و الوحل العالق
باملؤسسات العمومية.

التدخل و اإلغاثة خالل فيضانات
2018

شهدت البالد التونسية تهاطل كميات كبرية من األمطار

خالل شهر سبتمرب من سنة  2018ما أدي إيل فيضانات
يف بعض واليات الجمهورية  ،و قد كانت والية نابل األكرث
عرضة لهاته الفيضانات  ،فتم التدخل لفائدتها خاصة يف
املؤسسات الرتبوية  ،من أجل تنظيف و تزويق و إزالة الوحل
و الرتاكمات جراء األمطار
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Intervention during 2011 floods:.
In November 2011, areas of the Tunisian
Republic witnessed large amounts of rain,
leading to an increase in Majraida river and
floods in Manouba and Beja.
Tunisia Charity organized solidarity convoys
for the flood-affected families by providing
large quantities of blankets, bedspreads and
clothes, as well as food. More than 20 volunteers participated in this project, in addition
to volunteering to clean up and remove the
dirt and mud in public institutions.

Intervention 2018 floods:
In September 2018, areas of the Tunisian
Republic witnessed large amounts of rain,
which led to floods in Nabeul. The intervention was especially in educational institutions, such as cleaning, polishing, removing
mud .
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التط ّوع

Volunteering
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يعد العمل التطوعي من األعمال اإلنسانية البارزة و هو نوع
من أنواع الدعم و املؤازرة بني البشر ،لهذا جعلت جمعية
تونس الخريية من التطوع و تأطري الشباب هدف من ضمن
أهدافها األساسية و إعطائه حيزا واسعا  ،فقد تم إنشاء ست
فرق عمل موزعني عىل مختلف واليات الجمهورية التونسية
 ،و جعلت يف كل فريق تطوعي هيئة تطوعية ترأسهم
تمكنهم من العمل و إبداء األفكار اإلنسانية و إدراجها ضمن
خطتها السنوية  ،كما جعلت من املتطوعني بالجمعية اليد
التي تتمكن من الوصول للمحتاجني من ابناء مناطقهم و
املناطق املجاورة إلنجاز مشاريعها بمختلف أنواعها ،
و الكتساب الخربات لدي متطوعي جمعية تونس الخريية
جعلت ضمن برامجها السنوية سلسة من الدورات التكوينة
لرفع املستوي املعريف لديهم و تجديد روح الحماس و الطاقة
االيجابية لديهم عىل غرار (دورات اإلسعافات األولية/
الحماية و اإلنقاذ /التواصل/إدارة املشاريع/التصوير /آليات
العمل اإلداري و املايل /بناء الفريق/اإلعالم و االتصال/
التخطيط االسرتاتيجي/طرق التمويل)..
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Voluntary work is one of the most
important humanitarian acts and
it focuses on the notion of support
among people.
This is why Tunisia Charity focused on voluntary work and taking care of young people is one of its main objectives . Six teams
were established in several states of the Tunisian Republic. In each voluntary team, there
is a voluntary organization that heads it and
helps them to work and express their ideas.
It also made the volunteers the molestone
of the organisation.
In order to gain experience for her volunteers, Tunisia Charity made a series of training courses to raise their level of knowledge
and renew their enthusiasm and positive energy, such as first aid courses, protection, rescue, communication, project management,
photography, Financial / Team Building /
Media & Communication / Strategic Planning / Financing Methods ...
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ال ّرعاية اإلجتماعية
Social Care
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تعترب خدمة املجتمع املحيل من أهم األهداف املركزية التي
أنشأت ألجلها جمعية تونس الخريية  ،فان كان العمل
اإلنساين بمفهومه العام هو امليدان الذي يف إطاره تتحرك
تونس الخريية فان العناية بأفراد املجتمع من الفئات
املحتاجة و الضعيفة هو نواة العمل .لذلك أنشأت جمعية
تونس الخريية قسم يهتم بهذه الفئات و يلبي بعض من
احتياجاتهم لضمان الحد األدىن من العيش الكريم.
نشاط تونس الخريية يغطي كامل تراب الجمهورية و يهتم
أساسا ب  4أصناف :
1 .1كفالة األيتام
2 .2كفالة ذوي االحتياجات الخاصة
3 .3كفالة طالب العلم
4 .4كفالة األسر

كفالة األيتام

تعترب فئة األطفال الذين تيتموا بسبب الحوادث أو الحرب أو
األمراض أو الكوارث الطبيعية هم األكرث ضعفا يف املجتمع ،
خاصة منهم املنتمني إيل عائالت فقرية باإلضافة إيل التأثرات
السلبية لفقدانهم احد الوالدين أو كليهما فإنهم يواجهون
ظروفا سيئة يف عدم توفر متطلباتهم األساسية مما يجعلهم
األكرث عرضة لالنقطاع الدرايس و االنحراف يف محاولة منهم
لتوفري حياة جيدة .
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Community service is one of the main goals
for which Tunisia Charity was created. Humanitarian work is the essence of Tunisia
Charity . It’s job is help the poor and vulnerable groups.That’s why Tunisia Charity has
established a department that cares for these
categories and meets some of their needs .
Tunisia Charity’s activity covers the entire
territory of Tunisia and is concerned mainly
with 4 categories:
•
•
•
•

Orphans Care
People with special needs care
Student’s Care
Families Care

Orphans Care
The category of children orphaned by accidents, poverty, war, disease or natural disasters are the most vulnerable in society,
especially those belonging to poor families.
In addition to the fact of losing one or both
parents. These children face bad conditions
where they lack the basic needs of living .
Not to mention a large number drop out from
school at an early age and truy to provide a
good life by any means.
Tunisia Charity paid great attention to the
orphans’ sponsorship program and created a
program called “Karam”( Generosity) . It included of taking care of them and develop
their talent, in order to make them successful and to offer and cover all what they need.
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لذلك أولت جمعية تونس الخريية االهتمام األكرب بربنامج
كفالة األيتام  ،إذا أحدثت برنامج «كرم» الذي يشمل الكفالة
و الرعاية و تطوير املواهب  ،سعيا منها لتوفري الحد األدىن
من الظروف املالئمة للنجاح و االهتمام بشؤونه االجتماعية
لتغطية احتياجاته الخاصة و توفري متطلباته األساسية.
اليتيم املشمول بالكفالة يف تونس الخريية :كل طفل تويف
والده ،يعيش مع أسرته ،لم يتجاوز سن 18سنة ويزاول
تعليمه و من عائلة معوزة و تستحق املساعدة .

أهداف املشروع

•العناية باليتيم من الناحية النفسية والرتبوية واملادية
•إعادة البسمة والسعادة له بتوفري ما يحتاجه.
•دفع ما قد يصيبه من االنكسار والوحشة.
•إخراجه كفرد مفيد وصالح يف املجتمع.
•خلق مناخ امن يمكن أن يأوي فيه األطفال.

األهداف العملية

 صرف منح مالية ترسل إىل األم أو ويل أمر اليتيم يف شكلتحويالت بنكية /بريدية .
 إعطاء األيتام و األرامل األولوية املطلقة يف املشاريعاملوسمية.
توفري االحتياجات الخاصة و الضرورية من عالج و حليبوحفاضات و أكل خاص و غريه بما يتوفر من إمكانيات .
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Tunisia Charity’s orphans: Every child whose
father died, he/she lives with his family, He/
she is under the age of 18 and is educated and
from a needy family.

Project objectives
• To psychologically, educational and financially take care of the orphan.
• To make them happy by providing what
they needs.
• To let them down
• to make him/her a good citizen.
• Create a safe environment in which the
child can live.

Operational objectives
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- Giving a financial grants to the mother or
guardian of the orphan in form of bank or
postal transfers.
- Giving orphans and widows absolute priority in seasonal projects.
- Providing their basic needs like medical
treatment , milk , diapers and food....

مجاالت املتابعة

•مجال التعليم :املراقبة الدورية للنتائج الدراسية ومتابعة
سري دراسة اليتيم بالتعاون مع اإلطار الرتبوي واملدريس .
•مجال الصحة :تنظيم قوافل و عيادات طبية خاصة
باأليتام.
•املجال النفيس و الرتفيه :تنظيم رحالت ولقاءات تتضمن
أنشطة تكوينية و ترفهيه و رياضية.

أثر كفالة اليتيم عىل الفرد واملجتمع

تمثل كفالة اليتيم أهمية كبرية يف الحياة كما أنها تعود عىل
الفرد واملجتمع بالخري واالستقرار ومن أبرز أثارها اإليجابية:
•سيادة جو من املحبة واإليخاء بني أفراد املجتمع الواحد.
•الحد من انتشار الجريمة حيث تضمن كفالة اليتيم
تنشئة جيل صالح خايل من املشاكل والعقد النفسية.
•إستقرار املجتمع وزيادة معدالت التنمية االقتصادية
والسياسية واالجتماعية.
•الحد من ظاهرة أطفال الشوارع وما لها من خطورة كبرية
يف تدمري املجتمع وعرقلة مسريته.
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Areas of follow-up
- The field of education: to monitor their
study results and follow up their progress of
in cooperation with their schools.
- Health: Organizing convoys and clinics for
orphans.
- The field of psychology and entertainment:
Organizing trips and meetings involving
training activities and sports and leisure.

The impact of orphans care on individuals and society
Orphans Care has a great importance on life
and it is beneficial for individuals and the society:
- The impact of lovelyhood and brotherhood
among members of the society.
- Reducing the spread of crime by ensuring
that the orphan is raised in a good condition
where he/she is psychologically stable.
- The increase of economical, political and
social development.
- Reducing the phenomenon of street children and their great danger in destroying
society.
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إحصائيات كفالة األيتام

ينتشر عدد األيتام املكفولة يف تونس الخريية يف جميع
الواليات و املناطق بالجمهورية التونسية.

األنشطة الرتفيهية و النفسية

تحرص الجمعية عىل تنظيم العديد من األنشطة والربامج
الهادفة ألبنائها األيتام  ،كألعاب ترفيهية ورحالت
إستكشافية وزيارة مواقع أثرية وبرامج صيفية متنوعة وذلك
لرسم االبتسامة عىل محياهم وإدخال السرور إىل نفوسهم،
وإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية و لها أثر الكبري
عىل نفسيتهم وساهمت بشكل كبري يف االقرتاب أكرث من
منظوريها من األيتام.

حفالت

تقوم الجمعية عىل مداد السنة و خاصة بعد انتهاء كل
موسم درايس و خالل شهر اليتيم العربي بالقيام بحفالت
تنشيطية تقوم أساسا عىل ورشات تربوية ،مسابقات ثقافية
ورياضية ،توزيع جوائز ،عيادة طبية مجانية.....

رحالت

ترتك الرحالت عىل اليتيم آثار االيجابية عىل املستوى النفيس
والرتبوي  ,خاصة أن الدراسات امليدانية التي تقوم بها جمعية
تونس الخريية تؤكد أن جل األيتام يعانون من الحرمان
ومن بني أمانيهم و طموحاتهم السفر و التجوال و إكتشاف
تونس الخرييّة
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Orphan Care Statistics
The number of orphans that Tunisia Charity
takes care are found in many states and regions in the Republic of Tunisia.

Entertaining and psychologial activities
The Association organizes many activities
and programs for the orphans such as entertaining games, exploratory trips, visiting archaeological sites and different summer programs, so they can be happy and bring them
joy , discover their talents and develop their
own abilities.

Concerts
The Association provides each year, especially after the end of each academic year
and during the month of the Arab Orphan,
all sorts of activities based on educational
workshops, cultural and sports competitions,
awards, free medical clinic .....

Trips
Trips have are good for the orphan especially
on the psychology and education. According
to the studies carried out by Tunisia Charity
confirms that most of orphans suffer from
deprivation love to travel and discover other areas.
Therefore, Tunisia Charity provided fun
trips for orphans by taking them to the play
grounds,historical places like museums to
bring them pleasure and joy.
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مناطق أخري  ،إذا أن معظمهم ال يعرف حتى املنطقة التي
يعيش فيها ،لذلك سعت جمعية تونس الخريية إيل تقديم
رحاالت ترفيهية لأليتام وذلك باصطحابهم إىل أماكن اللعب
واملرح و األماكن املهمة و التاريخية آملني أنها تشارك يف
إدخال السرور عليهم.

مخيمات

تؤدي املخيمات الصيفية دورًا مهمً ا يف تربية األطفال
وتنميتهم والنهوض بهم إىل مستوى أفضل ،نظ ًرا إلهتمامها
بالجوانب البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية وتهدف

املخيمات الصيفية إىل تنمية الروح االجتماعية لألطفال
املشاركني،وتوسيع مداركهم الفكرية والعقلية،وغرس
الكثري من القيم األخالقية واالجتماعية إضافة إىل نشر روح
العمل التعاوين االجتماعي بني األطفال ،وتعمل املخيمات
أيضا عىل صقل شخصية الطفل ،إىل جانب توفري جو من
املرح والسعادة ورسم البسمة ولو لفرتة قصرية ومن أهم
املخيمات:
1 .1مخيم قطاف بالتعاون مع جمعية «أطفال علماء»
بمدرسة الصيد البحري بمدينة جرجيس والية مدنني يف
الفرتة املمتدة بني  19و  25أوت .شارك يف هذا املخيم عدد
 21يتيم من املكفولني يف مدنني و بن قردان.
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Camps
Summer camps play an important role in
raising, developing children. It interferes in
the physical, psychological, mental and social
aspects.
Summer camps aim to develop the social
bond between the participants, expand their
intellectual and mental awareness, instill a
lot of ethical and social values, and to promote cooperative work among children. The
camps also work to improve the child’s personality.

The most important camps
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1.

Qitaf Camp in cooperation with the
“Scientists Children” Association at the
School of Fishing in the city of Zarzis,
Medenine, between 19 and 25 August.
Twenty-one orphans from Medenine
and Ben Gerden participated in the camp.

2.

Creative Camp in cooperation with
“Gafsa Palace Scouts” in Nabeul “, it was
for 10 days and 25 orphans attended .

3.

Departure camp in cooperation with
“Tunisian Scouts
Sidi Bouzid” with
the participation of 10 orphans of Sidi
Bouzid in the city of Monastir between 23 July and 01 October 2015.

4.

Camp Monastir, in partnership with the
Tunisian Scouts, organized a camp for 10
orphans from Gabes in Monastir from 21
to 31 October 2015.

2 .2مخيم اإلبداع بالتعاون مع «فوج قصر قفصة للكشافة»
بنابل « ملدة 10ايام لفائدة  25يتيما من املكفولني بوالية
قفصة.
3 .3مخيم اإلقالع بالتعاون مع» الكشافة التونسية فوج
سيدي بوزيد» بمشاركة  10أيتام من سيدي بوزيد
بمدينة املنستري وذلك يف الفرتة املمتدة بني  23جويلية
و 01اوت 2015
 4 .4مخيم باملنستري باالشرتاك مع الكشافة التونسية فوج
عني زريق مخيما لفائدة  10أيتام من منطقة قابس
بمدينة املنستري و ذلك يف الفرتة املمتدة بني  21و  31اوت
2015
«5 .5مصيف اإلشعاع « وبدعم من جمعية قطر الخريية
نظمت الجمعية مصيفا بمدينة املنستري شارك فيه اكرث
من  200يتيم من االيتام املكفولني إضافة إىل  45مرافقا
من خالل دورتني متتاليتني كل دورة تضم  100يتيم و 30
مرافقا للتاطري و توجيه
«6 .6مصيف اإلشعاع  2من خالل جمعهم من مختلف
واليات الجمهورية ،ملدة سبعة أيام خالل شهر
أوت ضمن برنامج ثري و متنوع يمتزج بني الرتفيه
،التنشيط،الثقافة  ،التعليم و االهتمام الصحي.شارك
يف هذا النشاط  32مؤطر و  143يتيم من كل الواليات
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املجموع

2017 سنة

2016 سنة

2015 سنة

2014 سنة

2013 سنة

 السنة/األنشطة

293

0

187

77

29

0

رحالت

1944
411

710
143

853

610

293

187

30

984

400

171

160

حفالت

5

46

مخيمات

205

206

املجموع

 تطور و مشاركة األيتام يف األنشطة الرتفيهية: 1 جدول

With the support of Qatar Charity association , they organized a summer camp called
“Brightness” in Monastir where more than
200 orphans and 45 companions participated in two consecutive sessions. Each session
included 100 orphans and 30 companions.
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Summer Camp “Brightness 2” ,143 orphans
and 32 companies attended the camp for 7
days in august . It included a rich and diverse program that combines entertainment,
culture, education and health care.

هدايا شهر اليتيم

تقوم جمعية تونس الخريية بمناسبة شهر اليتيم بإدخال

السعادة و البهجة عىل محيا أيتامها املكفولني وذلك
بدعوتهم للمشاركة يف حفالت ترفيهية و ثقافية و تنشيطية
يخرج بها الطفل كامل طاقته و يغمر وجهه الغبطة و الفرح
و تتخلل هذه الحفالت توزيع بعض الهدايا لأليتام

الكسوة

تقوم الجمعية بتوفري كسوة لكل طفل إما باصطحابه برفقة

والدته إلختياره بمفرده أو التنسيق ملعرفة املقاس و يقوم
متطوعي الجمعية بذلك و يتم تقديمها يف الحفالت.
				
السنة

عدد املنتفعني من األيتام

					
2016

293

					
2017

265

			
إىل غاية جوان 2018

100

دراجات هوائية

قدمت الجمعية كبادرة أوىل منها دراجات هوائية لثلة من
األيتام املكفولني املتميزين وذلك يف إطار برنامج «دراجتي
سبييل إىل مدرستي» بهدف تحفيزهم وتشجيهم عىل مزيد
العمل والنجاح والتألق يف مشوارهم الدرايس
				
السنة

عدد املنتفعني من األيتام

					
2016
			
إىل غاية جوان 2018
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Orphan Month
On the occasion of Orphan Month, Tunisia
Charity brings happiness and joy to orphans
by inviting them to take part in entertaining,
cultural celebrations where the child feels
the happiness and joy of this event.

Clothes
The Association provides clothes for each
child by taking their measures and it give
them their clothes during the celebration:
Year		
Beneficiaries (Orphans):
2016				293
2017				265
Until 2018			100

Bicycles
The Association gave bicycles for a number
of bright orphans, under the program “My
bike is my way to my school” in order to
motivate them and encourage them to work
more and shine in their studies.
Year:		
Beneficiaries: (Orphans)
2016				27
Until 2018			130

99

توزيع لحوم

يف ظل ارتفاع أسعار املنتوجات الزراعية واللحوم وعدم قدرة
العديد من األسر الفقرية عىل توفريها بسبب ضعف اإلمكانيات
املادية,قررت جمعية تونس الخريية إنجاز مشروع توزيع
اللحوم يف إطار االهتمام باأليتام و بأسرهم و مساهمة منها يف
إدخال البهجة عىل قلوبهم وذلك يف أجواء احتفالية تضم أيتام
من مختلف األعمار .
				
السنة

عدد املنتفعني من األسر

					
2016

84

					
2017

72

			
إىل غاية جوان 2018

140

طرود غذائية

مع غالء املعيشة أصبحت العائالت غري قادة عىل توفري

املستلزمات األساسية  ،فدأبت الجمعية عىل توفري بعض
األساسيات ملنظوريها من األيتام ،وقامت بتوزيع طرود غذائية.
				
السنة

عدد األسر املستفيدة

					
2015

200

					
2017

245

			
إىل غاية جوان 2018

100
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Sacrifice distribution
Poor families can’t afford to buy Eid Qurban
that’s why Tunisia Charity decided to give
them meat . This project is a continuety of
caring for orphans and their families. To
make them feel the happiness of Eid.
Year		
Beneficiaries (Families):
2016				84
2017				72
Until 2018			140

Food packages
families can’t afford to provide their basic
necessities. Therefore, The Association distributed food packages for its orphans
Year		
Beneficiaries: (Families)
2015				200
2017				245
Until 2018			100
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"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم "ﻛﺮم

د50
ﺷﻬﺮﻳﺎ

75
ﺷﻬﺮﻳﺎد

د120
ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ

ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ّ
ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺤﺔ

ﻗﻔﺔ رﻣﻀﺎن

ﻗﻔﺔ رﻣﻀﺎن

ﻛﺴﻮة اﻟﻌﻴﺪ

ﻛﺴﻮة اﻟﻌﻴﺪ

ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺷﺘﻮﻳﺔ
اﺿﺤﻴﺔ اﻟﻌﻴﺪ

ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺷﺘﻮﻳﺔ

ﻣﺼﻴﻒ

ّ
ّ
ّ
ّ
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

Normal Sponsorship

Advanced Sponsorship

Full sponsorship

50 DT/MONTH - 600 DT/YEAR
15 €/MONTH - 180 €/YEAR
17 $/MONTH - 204 $/YEAR

75 DT/MONTH  - 900 DT/YEAR
22 €/MONTH - 246 €/YEAR
25 $/MONTH - 300 $/YEAR
Financial grant send by
bank and postal transfers
to the orphan’s parent. In
addition to other aids:

120 DT/MONTH - 1440 DT/YEAR
36 €/MONTH - 432 €/YEAR
41 $/MONTH - 492 $/YEAR

Financial grant send by
bank and postal transfers
to the orphan’s parent.

Back to school

It’s considered as an advanced sponsorship plus :
Qurbani
Summer camp

Ramadan
Eid
Winter campaign
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ُ ْ
ََ
ﱠ
ﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨ ِﺔ
أﻧﺎ
وﻛﺎﻓﻞ اﻟ ِﻴﺘ ِ

ﻛﻔﺎﻟﺔ  -رﻋﺎﻳﺔ  -ﻣﻮاﻫﺐ

120
ﺷﻬﺮﻳﺎ
75
ﺷﻬﺮﻳﺎ

50
ﺷﻬﺮﻳﺎ
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.1كفاالت أخرى

يف ظل ما تعانيه عديد األسر من وضع اجتماعي هش  ،سعت
تونس الخريية إيل إدراجهم عىل قوائم املنتفعني من مشاريعها
اإلنسانية سواء املوسمية منها أو املدرة للدخل .كما حاولت قدر
اإلمكان مساعدتهم يف الحاالت الخاصة و املستعجلة خاصة
الصحية منها ،كما عملت عىل تسويق ملفاتهم حرصا منها
عىل توفري منحة مالية شهرية قارة.

تطور عدد املكفولني
السنة/نوع الكفالة

كفالة األسر

كفالة ذوي االحتياجات الخاصة

املجموع

سنة 2015

8

3

11

12

3

15
16

سنة 2014

7

سنة 2016

9

سنة 2018

14

سنة 2017

3

3

2

جدول تطور الكفاالت الخاصة

10
12

كفالة طلبة العلم

تساعد جمعية تونس الخريية الطلبة املتفوقني و من ضعاف
الحال الذين تم توجيههم إىل واليات غري واليات سكنهم
حتى تحافظ عىل مستوياتهم الدراسية و إنقاذهم من االنقطاع
عن الدراسة  .وقد تم كفالة أكرث من  43طالب علم عىل إمتداد
عمل الجمعية ،كذالك كان لها بعض التدخالت الدراسية
املتمثلة يف :
•منح دراسية كل شهر ملدة معينة.
•منح تسجيل درايس
•مساعدة يف تنقل من و إيل مكان الدراسة.
•مصاريف ملجة غذائية لتالميذ مدرسة ملدة 14يوم
تونس الخرييّة
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Other Sponsorships
Many families suffers from a hard social situation. Therefore Tunisia Charity included
them on their lists of beneficiaries in their
seasonal and developmental projects and
tried to help them in special and urgent cases , especially the one related to health problems.
It also worked on marketing their files in order to provide a monthly financial grant to
the continent.

YEAR/TYPES
OF SONSORSHIPS

FAMILY
SPONSORSHIP

PEOPLE
WITH SN SPONSORSHIP

TOTAL

2014

7

3

10

2015

8

3

11

2016

9

3

12

2017

12

3

15

2018

14

2

16

EVOLUTION OF THE NUMBER OF SPONSORS

Student Sponsorships
Tunisian Charity helps successful and poor
students who have been oriented to other
states .So Tunisia Charity helped them to
maintain their perfect grades and save them
from dropping out of school.
More than 43 students have been sponsored
by Tunisia Charty . It also had other interventions such as:
Scholarships each month for a certain period.
Scholarships
Help in transportation from and to schools.
School meal expenses for 14 days.
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ّ
التدخالت الصحية
مشروع النظارات الطبية

قامت الجمعية بالقيام بعيادات خارجية لأليتام و أمهاتهم

يف عدة إختصاصات أهمها عيادات طبية انتفع منها  65يتيم

بنظارة طبية و  18لألرامل

مشروع توزيع األسرة الطبية

تحصلت جمعية تونس الخريية بالتعاون مع مكتب منظمة

اإلغاثة اإلسالمية عرب العالم بتونس عىل هبة من املؤسسة

القائمة عىل حفل اوملبياد لندن  2012و تتمثل يف  318سريرا

طبيا تم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الصحة عىل  25مؤسسة

صحية عمومية بكل من واليات.

مشروع كرايس األمل

وتمثل يف توزيع أكرث من  131كريس متحرك لفائدة مسنني
منحدرين من عائالت فقرية جلهم مقيمون بمراكز الرعاية

لبعض األيتام لتسهيل التنقل للدراسة و إدماجهم يف املجتمع.

كما تم توفري عدد  2كرايس متحرك اإللكرتوين لطفلة صغرية

و مسن.

العناية بمرىض التوحد وأطفال القمر

تم تنظيم فعاليات مختلفة تنشيطية لألطفال املرىض بالتوحد

كذلك تم توزيع مساعدات متنوعة لألطفال املصابني بمرض

سرطان الجلد امللقبني بأطفال القمر وتمثلت املساعدات أساسا

يف مالبس وتجهيزات خاصة للوقاية من أشعة الشمس
باإلضافة إىل أجهزة تكييف.

تونس الخرييّة
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Student Sponsorships
Tunisian Charity helps successful and
poor students who have been oriented to
other states .So Tunisia Charity helped
them to maintain their perfect grades and
save them from dropping out of school.
More than 43 students have been sponsored by Tunisia Charty . It also had other
interventions such as:
Scholarships each month for a certain period.
Scholarships
Help in transportation from and to schools.
School meal expenses for 14 days.

Health interventions
1.Eyeglasses Project
The Association has carried outpatient
clinics for orphans and their mothers
presicely medical clinics . 65 orphans and
18 widows benefited of free eyeglasses by
a medical clinic.

2. Distribution
of Medical beds Project
Tunisia Charity and the office of the Islamic Relief in Tunisia received a grant
from the Foundation of London Olympics
2012. It consisted of 318 medical beds distributed in coordination with the Ministry
of Health in 25 public health facilities.
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Two electronic wheelchairs were provided for a little girl and an elderly .

3. Chairs of Hope Project

4. Caring for autistic and Xeroderma pigmentosum children

The distribution of more than 131 wheelchairs for elderly people and orphans from
poor families most of them live in care
centers. This project made it possible for
them to move , study and even integrate
in their societies.

In addition, a variety of aids have
been distributed to children with skin
cancer called Xeroderma pigmentosum. It consisted mainly in providing
clothing and special equipment for
sun protection and air conditioners.

مساعدات طبية

•شراء دواء لـ 10أيتام أو أشخاص يعانون من أمراض
•شراء سماعات االذن
•مساعدة  7أشخاص يف عمليات أو منح معالجة أو تصوير
طبي
•شراء أكل خاص ملريض األبطن
•شراء عدسات لزراعة يف العينني.
•شراء 2حشايا صحية ملسنتني.
•شراء حفاظات لطفلني

التدخالت االجتماعية

استخالص معاليم اإليجار ألسرتني
زيارات الخري لعدة مسنني.

تونس الخرييّة
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Medical Assistance
- Buying 10 medicine for orphans or people
suffering from diseases
- Buying earphones for deaf people.
- Assisting 7 persons in operations or treatment or medical imaging.
- Giving 2 special food for the patients of coeliac disease .
- Buying lenses .
- Buying two mattresses for two elderly people.
- Buying diapers for two children

Social Interventions:
- Paying rents for two families.
- Visiting elderly homes.
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الشراكات
قامت جمعية تونس الخريية بإبرام عقد شراكة مع اإلدارة
العامة للطفولة التابعة لوزارة املرأة هدفها دعم و تحسني
الخدمات املقدمة لألطفال فاقدي السند و بالتحديد يتامى
األب املكفولني بمؤسسات الرعاية التابعة للوزارة (املراكز
املندمجة و مركبات الطفولة)

تونس الخرييّة
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Partnerships:
Tunisia Charity in partnership with the General Administration of Childhood of the Ministry of Women aims to support and improve
the services provided to orphans( who don’t
have fathers and who are sponsored by the
Ministry’s welfare institutions) in the integration centers and childhood compounds.
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تونس الخريية

العنوان 63 :نهج ايران الطابق الثالث شقة عدد 1000 - 05
الهاتف +216.28.438.025 / +216.28.438.023 :
فايسبوك  TUNISIACHARITY :تويرت CHARITYTUN@ :
الربيد االلكرتوين CONTACT@TUNISIACHARITY.ORG :
تونس الخرييّة
الخري»WWW.TUNISIACHARITY.ORG
املوقع :
«أبواب
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