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إن  نجاح العمل الذجري ومؤسساتى يعتبر مقاسا وتقويما لمستوى األمم واألؽراد والدول وعامّ من 
خجث يساعد علٍ .كما انى يعتبر صمام أمان المجتمعات.عوامل التوازن والتكامل بجن األغنجاء والؾقراء

.  تقلجص الجريمٌ ونزع مذالب الشر والشد والتخاسد من أؽراد المجتمع وبالتالً تعود ثماره علٍ الجمجع

 

واآلن وبعد انقضاء السنٌ الثالثٌ من عمل الجمعجٌَ يسرنا أن نقدم لكم التقرير األدبً لجمعجتنا لسنٌ 
ؽقد تضاعف عدد . ورغم خداثٌ سن الجمعجٌَ ؽإن هذه السنٌ تزذر بالنشاطات واِنجازات. 2014

وتجدر اإلشارة إلٍ أن نشاطات الجمعجٌ شملت عدة مجاِت منوا المجال . المشتركجن والناشطجن
أما علٍ مستوى الوجاكل الداذلجٌ . كما سجتم تؾصجلى ِخقا... اِجتماعً والصخً والتربوي و الترؽجوً 

: ؽقد تشكلت أربعٌ أقسام هً 

 

 ًقسم العمل اِجتماع .
 ًالقسم المال .
 قسم اإلعّم 
 قسم المشاريع. 
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 كف الة عائالت األيتام :

 و 50متؾاوتٌ تتراوح بجن   عاُلٌ بجن جمجع ؽروع الجمعجٌ بِمَنٍد شوري34ٌتكؾل جمعجٌ ينابجع الذجر      
: دينارا 100

 18:تطاوين 
 5:جربٌ 
 11:الخامٌ 

 عاُّت من األيتام لكؾالتوا من طرف 10بطلب من جمعجٌ زهرة األمل و الكاُن مقرها بتونسَتم اذتجار 
 .ةالجمعجٌ المذكور

 

   الدال على الخير كف اعله" ناا:" 
خرصا منوا علٍ المشاركٌ ؽً العمل اإلنسانً و الذجريَ قامت جمعجٌ ينابجع الذجر لرعايٌ األيتام و 

المختاججن تطاوين بتخديد أربعٌ عاُّت من المختاججن من منظورها و إرشاد قناة اإلنسان إلجوم ضمن 
برنامح يقوم بتوزيع مساعدات علٍ العاُّت األكثر اختجاجا من تجوجزات منزلجٌ و غجرها وقد راؽق 

 .ؽريق عامل للػرض ضجوؽنا من القناة 

 

   بع اللناايي : 

ذّل السنوات الثّث الؾارطٌَقامت جمعجٌ ينابجع الذجر بالعمل جاهدة علٍ نشر ثقاؽٌ التوكل بدل 
التواكل للعاُّت مخدودة الدذل و ذلك من ذّل مساعدتوا علٍ بعث مشاريع صػرى  و بعد التأكد من 

نسبٌ النجاح الكبجرة التً تخصلنا علجوا إثر زيارتنا للعاُّت أصخاب المشاريع َ قامت الجمعجٌ 
آلٌ لصنع الطابونٌ مع المواد األولجٌ الّزمٌ )" طابونٌ"باستكمال هذا النشاط من ذّل بعث مشاريع 

كما قامت بتنؾجذ بعث مشروع لتربجٌ .  عاُّت معوزة قصد سد باب الذصاصٌ و الخاج3ٌل (لإلنتاج
الدواجن و ذلك ضمن إستراتجججتوا لتوؽجر موارد رزق قارة للعاُّت العاُدة لوا بالنظر من األيتام و 

. المختاججن و سجتم متابعٌ و مراقبٌ سجر المشاريع التً تم تنؾجذها لضمان نجاخوا و استمراريتوا
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كما يعمل الؾرع باللطاُؾٌ بُر علً علٍ مساعدة بعض العاُّت علٍ بعث مشاريع صػرى و تطوير 
 :بعضوا اِذر

 د120بعث مشروع زراعٌ الؾلؾل بالري قطرة قطرة بمبلؼ جملً قدره  
 .د580مساعدة عاُلتجن علٍ بعث نواة مشروع تربجٌ الماعز بمبلؼ جملً قدره  

 

   برر لترريي  متتوات  أصاا اللناايي : 

شاركت جمعجٌ ينابجع الذجر لرعايٌ األيتام و المختاججن بالتعاون مع جمعجٌ تونس الذجر بالمعرض 
السنوي للصناعات التقلجديٌ بتطاوين و ذلك للمساهمٌ ؽً ترويح بعض المنتوجات ألصخاب المشاريع 

  . المنتؾعجن من الجمعجتجن

  

 ناا الزيااات الليدا ية : 

عاُّت من للمكثؾٌ لمعاينٌ الخالٌ اِجتماعجٌ مجدانجٌ ق العمل اِجتماعً بالجمعجٌ بزيارات ييقوم ؽر
 هذه السنٌ و خرصا منا اإلعانات ذّلو ذلك ضمانا لخسن توزيع المسجلجن بالجمعجٌ األيتام و المعوزين 

 .تبرعات إلٍ مستخقجوا من المختاججنالصدقات و العلٍ أن تذهب 

 
 

 األفرشة ر األغطية ر اللال س النتتية: 

قامت جمعجٌ ينابجع الذجر لرعايٌ األيتام و  ن منطلق رؤيتنا بأن العمل الذجري عمل مستمر و ذو ديمومٌم
 غطاء لؾاُدة مستخقجوا من العاُّت 45خاشجٌ 40المختاججن بتطاوين بتوزيع مساعدات تتمثل ؽً 

 .المختاجٌ

 خاشجٌ من المبجت الجامعً سجدي منصور 65+غطاء65  كما قام ؽرع الجمعجٌ بمنزل شاكر بتجمجع 
 . عاُلٌ من مستخقجوا من األرامل و المختاججن27بصؾاقس و توزيعوا علٍ 

شتويٌ ذات جودة عالجٌ مقدمٌ من اللبسٌ األخذيٌ و كما تمكنت الجمعجٌ من توزيع  مجموعٌ من األ
لنساعدها علٍ غلق باب من   العاُّت المختاجٌ من األيتام و المعوزينى مستخقجوا منمؤسسٌ آمنٌ عل

 .أبواب الؾاقٌ و العوز و شملت مناطق متعددة من وِيٌ تطاوين

 

 

https://www.facebook.com/sourcesdubien.tataouine/photos/a.479888812112742.1073741896.188577701243856/479888858779404/?type=1
https://www.facebook.com/sourcesdubien.tataouine/photos/a.479888812112742.1073741896.188577701243856/479888858779404/?type=1
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 تجهيزات  مزلية: 

بمناسبٌ يوم الوؽاء ألهالً تطاوين و بالتعاون مع جمعجٌ تراخموا الذجريٌ اللجبجٌَ قامت جمعجٌ ينابجع 
  .   من مستخقجوا من  األرامل 8 أؽران علٍ 8الذجر تطاوين بتوزيع  

 اللساعدات الغذائية: 
لؾاُدة  ؽً مواد غذاُجٌ  ةتمثلمساعدات بتقديم م  و المختاججنقامت جمعجٌ ينابجع الذجر لرعايٌ األيتام

 .عاُل20ٌالعاُّت مخدودة الدذل من األيتام و المختاججن و قد تم تقسجموا علٍ 

 

 كستة البيد: 
بمناسبٌ عجد الؾطر المبارك  قامت جمعجٌ ينابجع الذجر لرعايٌ األيتام و المختاججن تطاوين بتوزيع  

مساعدات عجنجٌ تخت عنوان كسوة العجد متمثلٌ ؽً وصوِت شراء مّبس جديدة لألطؾال األيتام و 
وقد تمكنت الجمعجٌ من إدذال البوجٌ و الؾرخٌ علٍ . (د لكل يتجم60)د2400المختاججن قجمتوا الجملجٌ 

 . طؾّ من عاُّت الجمعج40ٌقلب 
 كما قامت جمعجٌ ينابجع الذجر ؽرع الخامٌ بتقديم مساعدات مالجٌ للعاُّت المعوزة و قد بلػت قجمتوا  

 . دينارا1200

 
 قفة ا ضان: 

لتوزيع المواد الػذاُجٌ علٍ العاُّت المعوزة و ذوي اِختجاجات  خملٌ قؾٌ رمضان جمعجٌنظمت ال
مبادرة طجبٌ شارك ؽجوا متطوعو الجمعجٌ بكل خماس و تمكنوا من توزيع   و كانتالذصوصجٌّ

 وؽق قاُمات تم ضبطوا مسبقا من ذّل جملٌ الملؾات التً تعدها هاتوزيع  إذ تمالمساعدات لمستخقجوا
عاُلٌ من األيتام 316دَ 9589 َو التً بلػت قجمتوا و قد استؾاد من هذه القؾٌ.الجمعجٌ عن العاُّت

 :والمختاججن بجن كاؽٌ ؽروع الجمعجٌ

  (د70د و 50قجمٌ  ) قؾٌ من الجمعجٌ 90 قؾٌ             150:تطاوين 

  قؾٌ  من الشبكٌ الجوويٌ للجمعجات يتطاوين60                   

  قؾٌ 56:الخامٌ 
  قؾ72ٌ:منزل شاكر 
  عاُل38ٌ: اللطاُؾٌ بُر علً 

 

 د50قؾٌ بقجمٌ :  أؽراد4أقل من : كالتالً  قاُمات العاُّت قد أعدت خسب عدد أؽراد العاُلٌلإلشارة ؽان

 د70قؾٌ بقجمٌ : أؽراد5                                                                                      أكثر من 

 

https://www.facebook.com/sourcesdubien.tataouine/photos/pcb.575604745874481/575604322541190/?type=1
https://www.facebook.com/sourcesdubien.tataouine/photos/pcb.575604745874481/575604322541190/?type=1
https://www.facebook.com/sourcesdubien.tataouine/photos/pcb.575604745874481/575604322541190/?type=1
https://www.facebook.com/sourcesdubien.tataouine/photos/pcb.575604745874481/575604322541190/?type=1
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 عيد األضصى: 
  بسبب غّء المعجشٌ و بمناسبٌ خلول عجد األضخٍ المبارك قامت جمعجٌ ينابجع الذجر  بتوزيع إعانات       

  :عاُلٌ من األرامل و المختاججن مقسمٌ كالتال40ًو قد تمكنت من مساعدة  (أضخجٌ العجد)عجنجٌ

  عاُلٌ انتؾعت باضخجات14 :الوّل اِخمر 
 (2200) أضاخً قجمتوا ألؾان و ماُتان دينارا8:الشبكٌ الجوويٌ للجمعجات بتطاوين 
 . أضخجات2:جمعجٌ ينابجع الذجر 
 (د2805) عاُل12ٌ: اللطاُؾٌ بُر علً 
  (د500) عاُّت4:منزل شاكر 
 

 زكاة الفطر: 
 بخملٌ تبرعات ذاصٌ بزكاة الؾطر علٍ موقعوا  ينابجع الذجر تطاوينؽً نوايٌ شور رمضان قامت جمعجٌ

 .د 300بمبلؼ جملً قجمتى   من األيتام و المختاججنعاُّت7اإللكترونً الذاص وتم تسلجموا لؾاُدة 

 

 ماء  سكن : 
بتقديم مساعدة ماديٌ بؾضل هللا وعونى  ؽرع الخامٌ  والمختاججناأليتام الذجر لرعايٌ عينابً جمعجٌ قامت 
 . د إلخدى العاُّت المختاجٌ و ذلك لمساعدتوا علٍ بناء منزل 340قجمتوا 

 

. 

   ساعدات عيمية :  
 

قدمت الجمعجٌ  مجموعٌ من المساعدات العجنجٌ المتنوعٌ لؾاُدة العاُّت المعوزة و قد بلػت  
 . د2042قجمتوا 

 (د300)مساعدة عاُلٌ ؽقجرة علٍ الربط الذاص بالملء الصالد للشراب بمبلؼ جملً قدره 
 .(د400)بمبلؼ جملً قدره(4) عاُّت ؽقجرة  علٍ تزويح بناتوم3مساعدة  
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 تقديم األدرية  إلحدى اللستتأف ات  تطارين: 

للمستوصف الموجود قدمت جمعجٌ ينابجع الذجر لرعايٌ األيتام و المختاججن بتطاوين كمجٌ من األدويٌ 
كبجرا منوا و قبل مدها لمستخقجوا قامت الجمعجٌ  يشكو نقصا  و الذي بتطاوين"الخشانٌ"بمنطقٌ ريؾجٌ

 .باستدعاء الجوات المذتصٌ بمراقبٌ األدويٌ و ذلك قصد التثبت من صلوخجٌ الكمجٌ 

 

 حنايا  ائية ر هتائية طبية: 

 8 ماُجٌ و 8)و الوواُجٌ الطبجٌ بتطاوين بتقديم مجموعٌ من الخشايا الماُجٌ ر قامت جمعجٌ ينابجع الذً
 والذين سبق و قاموا بتقديم مطالبوم بسبب سوء الخالٌ علٍ مستخقجوا من المرضٍ المختاججن(هواُجٌ

 مما ينالمستؾجداخد  المنطقٌ التً يقطن بوا إلٍ لكن الطريف ؽً األمر هو أن الماء ِ يصل اِجتماعجٌ 
. اضطر ؽريقنا لتعبٌُ الخاشجٌ يدويا 

 

 كراسي إعاقة ر قيلة لللني: 

توتم جمعجٌ ينابجع الذجر بؾٌُ المعاقجن و ذوي اِختجاجات الذاصٌ من المعوزين و األيتام و ذلك بتقديم 
  مشاي رباعجٌ و 8 أجوزة للمساعدة علٍ المشً الثناُجٌ و10 كراسً إعاقٌ و10مساعدات تمثلت ؽً 

 . ذلك خسب ما تقتضجى خاجٌ المستؾجد

 

   التكف    لماايي البالال: 
تكؾلت جمعجٌ ينابجع الذجر بدؽع مصاريف عّج لبعض الخاِت اِستعجالجٌ  منوا خالٌ صمم شبى تام 

 .لطؾلٌ تم تداركوا بالعّج مع شراء سماعات 

 . دينارا2584.5كما قامت الجمعجٌ بتػطجٌ مصاريف العّج لبعض العاُّت المختاجٌ و قد بلػت 

 

   فرر اللطائفة  بر علي: 
 (د120)مساعدة عاُلتجن ؽقجرتجن علٍ التداوي بالمستشؾٍ من مرض مزمن 
 .(د110) خصص تمسجد طبجعً اثر عملجٌ جراخجٌ ؽً مستوى الركبٌ 6تمتجع مريضٌ بــ 
 (د200). معاقجن3اقتناء خشايا طبجٌ لــ 
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   اللداسيةالصقيبة: 
إذ تم . مجزانجٌ للػرضعجٌ ينابجع الذجر اعتبارا لما تتطلبى العودة المدرسجٌ من مصاريفَ ذصصت جم

  :ؽروع الجمعجٌ شملت كل دينار 5270وزيع مساعدات مالجٌ بمبلؼ جملً يساوي ت
 د3490:تطاوين 
 د1000:الخامٌ 
 د780:منزل شاكر 
 

دذل العاُلٌ وكلؾٌ : جملٌ من المقايجس أهموا من ذّل اِعتماد علٍ  تخديد المند تم نأ اإلشارة إلٍ تجدر
منتؾعجن وبذلك يكون العدد الجملً لل.التّمجذ ؽً كل عاُلٌضاؽٌ إلٍ عدد األدوات المدرسجٌ لكل مستوىَ باإل

 :أما بالنسبٌ لؾروع الجمعجٌ ؽكان التوزيع كالتالً .األيتام و المعوزينعاُلٌ من  129بوذا البرنامح  
  عاُلٌ  78:جمعجٌ ينابجع الذجر :         تطاوين 

  عاُل30ٌ:                    الشبكٌ الجوويٌ للجمعجات بتطاوين 
 عاُّت10:                    الوّل األخمر

 عاُلٌ 18:الخامٌ  
 (د900) عاُل30ٌ: منزل شاكر 

 

   داسية   دراتتتزيي  : 

 عاُلٌ من 17و أدوات مكتبجٌ علٍ مع مستلزماتوا  المدرسجٌ من مخاؽظ األدوات توزيع كمجٌ من تم
  . بتطاوينالؾُات الضعجؾٌ و المختاجٌ

  عاُّت من المختاججن و األرامل من قبل ؽرع اللطاُؾٌ بُر علً 10كما تم توزيع مخاؽظ مدرسجٌ لؾاُدة 

 تّمجذ 3بمنزل شاكر بتقديم مساعدات ؽً اشتراكات النقل المدرسً لؾاُدة  كما ساهم ؽرع الجمعجٌ 
 .د100 طلبٌ بمبلؼ مالً ؽدره 2د باِضاؽٌ الٍ مساعدة 90بمبلؼ 

   قبتل طلبة  تر مين : 
  إلجراء تربصات من المعود العالً للعلوم التكنولوججٌ بتطاوينطلبٌ جمعجٌ  بقبول مجموعٌ القامت 

و ذلك خرصا منوا علٍ نشر ثقاؽٌ العمل التطوعً و التعريف الجمعجاتً ضمن مخور التؾاعل مع العمل 
 تولٍ ؽريق من الجمعجٌ عملجٌ تأطجر الطلبٌ و و قد.  و التمجزاإلبداعبقجمتى و األؽاق المتاخٌ ؽجى للذلق و 

 لمشروع نسجح  لؾاُدة عاُلٌ عاُدة لوا بالنظر بتقديم مواد أولجٌهاتمكجنوم من دعم مشروع منجز من طرف
 .يدوي 
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   ميي ور ة : 

قامت جمعجٌ ينابجع الذجر  خرصوا علٍ تكريس الجانب الترؽجوً لألطؾالَ إطارؽً كما جرت العادةَو
 أوت ؽً البقالطٌ من وِيٌ 14و11/12/13أيام م المصجف السنوي يتنظلرعايٌ األيتام و المختاججن ب

و قد كان بشراكٌ . من جمجع ؽروع جمعجٌ ينابجع الذجر18 من لجبجا و 15 يتجما منوم 33المنستجر لؾاُدة 
تم اقتناء خاؽلٌ ذاصٌ راؽقت المصطاؽجن طجلٌ و لتسوجل عملجٌ التنقل  .جمعجٌ تراخموا اللجبجٌ ؽرع نالوت

 تمت برمجٌ إذ. يٌ والتثقجفةالترؽجوً  التً جمعت بجن مذتلف األنشطٌمح اوكان من أبرز البر. الرخلٌ
كما تمت  (...ََ خصٌ رسم و جواُزمسابقات )ؽترات للسباخٌ وأذرى لألنشطٌ الثقاؽجٌ والرياضجٌ 

مدينٌ األلعاب بالمنستجر و قد قاموا أيضا بجولٌ ؽً  "إؽريقجا"الخجوانات خديقٌ مثل  األماكن زيارة بعض
  .سوق وِيٌ سوسٌ للتبضع

 زيااة  برر الديممتاات: 

 15 و ذلك لؾاُدة  زيارة لمعرض الدينصورات بقابس لؾاُدة مجموعٌ من األطؾال األيتامنظمت الجمعجٌ 
 .يتجما من المسجلجن بالجمعجٌ

 يتم تصسيسي: 

نظمت الجمعجٌ بالتنسجق مع الجمعجٌ التونسجٌ للنووض بالعّجات التلطجؾجٌ بقابس بدار الشباب مخمد 
 . علً بالخامٌ يوم تخسجسً خول العّجات التلطجؾجٌ وعّقتوا باألمراض المستعصجٌ

 خيلات : 
 

 .شاركت الجمعجٌ لمجموعٌ من األطؾال ؽً مذجم كشؾً لمدة ثّثٌ أيام بمدينٌ الموديٌ  
 . أيتام4و قد استؾاد منى  بمدينٌ مطماطٌ شاركت الجمعجٌ لمجموعٌ من األطؾال ؽً مذجم كشؾً 

 واهلل ويل التوفيق
 2014   ديسمرب 31                                                                                                                                                                      
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