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فجر  في  النّور  رأت  تنمويّة  جمعّية  هي  متضامنة«  وتنمية  »عمل 
كّل  مع  املساهمة  اجلمعّية  وتنشد  قيمها.  من  واستلهمت  الثّورة 

أنصار الّدميقراطّية الذين تشّبعوا من هذه القيم في إيجاد حلول نهائّية 

وواقعّية وملموسة ملطالب الّشعب ومتطّلبات الّساعة. 

مقترحات  ذلك  في  وترّسخه  والّتبادل  الّتشاور  على  مشروعنا  يبنى 

اجملموعة. حيث نطمح بأن حتظى الّتنمية باهتمام اجلميع وأن يجد فيها 

كّل فرد إنتعاشه وطريقه.

مشروعنــا إجتماعــّي وتضـامنـــــي



مــن نحــن؟ 
الرّاضي  ويرأسها  أّسسها  التي  متضامنة«  وتنمية  »عمل  جمعّية 

املؤدّب ليست مبجرّد بيت خبرة وال مبجرّد جمعية خيريّة، بل إّن جمعّيتنا 

تطمح ملنح اجملتمع املدني صوتا يسمع ولدعم قيم الّتقارب والّتشارك 

واملسؤولّية البيئّية للمعلومة والعمل على التعامل معها من منظور 

مختلف. 

ــتفيد الكّل من  ــروع اجلميع ويس حيث ترمي لدعم منوذج تكون فيه الّتنمية مش
عائداتها.

مشروعنا الرّيادي : شبكة مراكز رفع األمّية الرّقمية

من خالل أنشطتها الّتطّوعّية والّتقاربّية تعمل جمعّيتنا على تنظيم مشاريع ثقافّية وتعليمّية 

واجتماعّية متنّوعة. وال تكتفي هذه األنشطة باإلستجابة الفوريّة للمتطّلبات الّدقيقة والّدوريّة 

على املدى القصير بل تتعّداها للمساهمة في حتسني أوضاع بعض اجلهات املهّمشة. فطموحنا 

أن يكون كّل تونسي مواطنا مسؤوال عن ذاته ومشاركا فاعال في صنع مصيره.

مشــاريعنــــا

ثقافّية  مشاريع  تنظيم  على  جمعّيتنا  تعمل  والّتقاربّية  الّتطّوعّية  أنشطتها  خالل  من 

للمتطّلبات  الفوريّة  باإلستجابة  األنشطة  هذه  تكتفي  وال  متنّوعة.  واجتماعّية  وتعليمّية 

الّدقيقة والّدوريّة على املدى القصير بل تتعّداها للمساهمة في حتسني أوضاع بعض اجلهات 

املهّمشة. 

: تنفيذها  متّ  التي  املشاريع 

• مارس- أكتوبر 2011	 التعريف ببرنامج إقتصادي واجتماعي متكامل 
• إصدار الكتاب - البرنامج »معا لننب تونس الغد، تونس احلداثة و التضامن والتمّيز«  24 نوفمبر 2011	
• 11 فيفري و 02مارس2012	 إرسال قافلة مساعدات باجتاه الّشمال الغربي 
• 27مارس 2012	 إحياء الّتظاهرة املسرحّية »وصل«مبناسبة اليوم العاملي للمسرح  
• 09 أفريل 2012	 إحداث مركز لرفع األمية الرّقمّية بقفصة 

 • تنظيم حفلة لفائدة الّتنمية الّشاملة   15 جويلية 2012	
• 17 أوت 2012	 »عيد الصغار« لفائدة أطفال قرى »SOS« بسليانة 
• أوت- سبتمبر 2012	 توزيع 1001 محفظة مدرسّية  
• أوت- ديسمبر 2012	 إعداد ونشر كتّيب »تونسنا« 
• 25 27- أكتوبر 2012	 »عيد الكبار« لفائدة املسننّي في 04 مراكز إيواء 
• جانفي 2013	 بعث مركز رفع األمية الرقمية الثاني بسيدي بوزيد 





أو  ملؤّسستكم  اجلملي  الّدخل  على  املستوجبة  الضرائب  من  مالّية  مساهمة  كل  تعفى 
حسب  وذلك  األداءات  باحتساب  معامالتكم  رقم  من   2‰ حدود  في  األرباح  على  الّضريبة 
والّضريبة  الّطبيعّيني  األشخاص  دخل  على  الّضريبة  مجّلة  من   5 فقرة   12- الفصل  أحكام 

الّشركات. على 
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أهــدافنـــا
يتعّلق مشروعنا بالبحث عن سبل تشريك املواطنني وكل األطراف الفاعلة في إيجاد حلول 

تتالءم مع متطّلباتهم في أّي ظرف كان واإلنخراط في بلورة متضامنة لنموذج تنموي جديد 

والّتصالح مع احلداثة واإلدماج الّدائم ملتطّلبات األداء واإلستدامة.

ويتصّدر الّتشغيل قائمة إهتماماتنا حيث ال نتوانى عن دعم احللول اجملّددة ملشاركة مواطنّية 

واجملال  العام  و  اخلاص  القطاعني  من  كّل  فيه  ويتكامل  يتعايش  منوذج  دعم  بهدف  فعلّية 

اجملتمعي والتضامني.

املدى  على  يهتّم  حيث  الّطويل.  واملدى  القصير  املدى  على  حلول  إليجاد  متّشينا  ويهدف 

ظروف  وحتسني  اليومّية  مشاكلهم  وحّل  املواطنني  ملتطّلبات  باإلستجابة  القصير 

أساسّية  تعتبر  والتي  الهيكلّية  باإلصالحات  فيعنى  الّطويل  املدى  على  أّما  عيشهم. 

لتحرير الّطاقات وإصالح وضعّيات الرّيع واإلمتيازات وإخراج مختلف القطاعات اإلقتصاديّة 

منها واإلجتماعّية والثّقافّية واجلمعّياتّية من بوتقة عقود مرّت حتت ظّل اإلدارة الّشكلّية 

احلوكمة. وسوء 

طموحـاتنـــا
تستجيب  مشاريع  إطالق  على  احلريصة  متضامنة«،  وتنمية  »عمل  جمعّيتنا  ترمي 

وإجناح  وضع  إلى  امليز،  أشكال  كّل  عن  بعيدا  الّتونسي  اجملتمع  فئات  جميع  الحتياجات 

برنامج ثري ومتنّوع لسنة 2013 ومايليها وذلك من خالل أنشطتها املتعّددة سواء كانت 

دعما خيريّا أو في مجال الّتعليم أو دعم احلداثة.


