
 

 

 

 

بكـــركـــر من اصغر ماكتب املنظمة معرا 

تثناءا يكون اسـ  ٔانمعل عىل  دفق ٕانشائه

به من ث: من الشـباب من اجلنسني من مريدي املنظمة و من املولعني بفئة 

الطفوU و من الراغبني يف الهنوض هبا، من موقعهم، حمليا من  خالل احلرص عىل المتزي من حيث املشاركة يف النشاط 

Wجلهة و هو   أالخرىاحمللية حدود التفرد من حيث المك و الكيف مقارنة Wملاكتب 

النشاط  ٕاهاملدون  مبنطقتنا ٔاولياهئمو  

اnينية و الوطنية و رمغ  أالعياداملسـمتر و النوادي و املناسـبات احمللية و الوطنية اليت تسـتدعي fحتفال هبا عىل غرار 

رصيد مكتبنا جماور للصفر ملمي فان ذy مل مينعنا من النشاط و احتفلنا قبيل الثورة بقدوم شهر رمضان املعظم بتنظمي 

ة ـــــو السـيد رئيس الب~ي املعمتداحملليني عىل غرار السـيد 

 إالعداديةاملدرسة  ٕادارةاملكتب اجلهوي و ذy بفضاء املرسح الب~ي و مبعية 

حضور عدد هام من العائالت و هدفنا 

و نسجل Wرتياح عدم مشاركتنا يف fحتفاالت 

 ٕاىلو متزيمه بوعي يدعو  ٔاطفالناو ذy النتشار النفس الثوري بني صفوف شـبابنا و 

ا ٔامّ . ٔاولياهئمو  ٔاطفا�يدفع البالء عن مكتبنا و 

 ٔامافهو علمي يعىن بدراسة الظواهر الطبيعية و عمل أالحياء و 

ا�ي ال خيلو من اجلانب  ملنظمتناالنشاط fعتيادي 

 02رمس خارطة تعاون مع مدير مدرستنا fبتدائية 

ر ــموضوعية تذك ٔاسـبابحيرمنا من النشاط مبؤسسـته دون 

وافق مديرها، مشكورا،  يتالالشاغرة بدار الشـباب Wملنطقة 

العامة للبالد مكتبنا  أالوضاعهلت الثورة الهبّية و طبعت 

معلنا Wن و ظهر للعيان يف  فدخلنا يف فرتة ركود شاركنا فهيا لك ماكتب املنظمة عرب تراب امجلهورية دون مجع لكنّ 

ê{e�ù]<†{è†{Ï{j{Ö]<

 

بكـــركـــر من اصغر ماكتب املنظمة معرا  ﴾اجلوالت &املصائف ﴿منظمة الوطنية للطفوU التونسـية 

ٕانشائهتكّون منذ، فقطـ، سـنتني و رمغ حداثة  ٕاذ إالطالقعىل 

به من ث: من الشـباب من اجلنسني من مريدي املنظمة و من املولعني بفئة  إالرشافWملعىن العميق لللكمة فتكونت هيئة 

الطفوU و من الراغبني يف الهنوض هبا، من موقعهم، حمليا من  خالل احلرص عىل المتزي من حيث املشاركة يف النشاط 

حدود التفرد من حيث المك و الكيف مقارنة Wملاكتب  ٕاىلالصيفي للمنظمة بثقل حمرتم يصل 

 أالطفالنعزت و نفتخر به و سعداء جدا Wنتشار الثقافة املصائفية بني صفوف 

املسـمتر و النوادي و املناسـبات احمللية و الوطنية اليت تسـتدعي fحتفال هبا عىل غرار 

رصيد مكتبنا جماور للصفر ملمي فان ذy مل مينعنا من النشاط و احتفلنا قبيل الثورة بقدوم شهر رمضان املعظم بتنظمي 

احملليني عىل غرار السـيد  املسؤولنياكنت شائقة و حرضها عدد هام من 

املكتب اجلهوي و ذy بفضاء املرسح الب~ي و مبعية  و الزميل محمد خاn اخلذيري ممثال عن

حضور عدد هام من العائالت و هدفنا  التظاهرةالسـيد محمد بن محمد مدير املؤسسة و قد شهدت 

و نسجل Wرتياح عدم مشاركتنا يف fحتفاالت  أالولياءمزيد التعريف Wملنظمة و نشاطاهتا و كسب ثقة 

و ذy النتشار النفس الثوري بني صفوف شـبابنا و  2010

يدفع البالء عن مكتبنا و  fحرتام و قد اكن امتناعنا عن املشاركة ذكيا و غيابنا مربرا تربيرا

فهو علمي يعىن بدراسة الظواهر الطبيعية و عمل أالحياء و  أالول ٔاما¹ديني  ٕاحداثخبصوص النوادي فقد عزمنا عىل 

النشاط fعتيادي  ٕاىل ٕاضافةو الكتابة القصصية  Wملطالعة

رمس خارطة تعاون مع مدير مدرستنا fبتدائية  ٕاىلو قد سعينا بلك السـبل  يإالبداعالتنشـيطي و اجلانب الفين 

حيرمنا من النشاط مبؤسسـته دون  ٔان ٕاال ٔاىببكركر قصد احتضان نشاطنا لكنه 

الشاغرة بدار الشـباب Wملنطقة  الفضاءاتمع  ليتالءمو رمغ هذا فقد خففنا من بر¹جمنا 

هلت الثورة الهبّية و طبعت  ٔان ٕاىلحمرتمة  ٔاشواطاعىل احتضاننا و رس¹ يف مرشوعنا 

فدخلنا يف فرتة ركود شاركنا فهيا لك ماكتب املنظمة عرب تراب امجلهورية دون مجع لكنّ 
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منظمة الوطنية للطفوU التونسـية يعد املكتب احمليل لل 

عىل  ٔافتاهامل يكن  ٕانهذا 

Wملعىن العميق لللكمة فتكونت هيئة 

الطفوU و من الراغبني يف الهنوض هبا، من موقعهم، حمليا من  خالل احلرص عىل المتزي من حيث املشاركة يف النشاط 

الصيفي للمنظمة بثقل حمرتم يصل 

نعزت و نفتخر به و سعداء جدا Wنتشار الثقافة املصائفية بني صفوف  ٔامر

املسـمتر و النوادي و املناسـبات احمللية و الوطنية اليت تسـتدعي fحتفال هبا عىل غرار 

رصيد مكتبنا جماور للصفر ملمي فان ذy مل مينعنا من النشاط و احتفلنا قبيل الثورة بقدوم شهر رمضان املعظم بتنظمي  ٔان

اكنت شائقة و حرضها عدد هام من  رمضانيةسهرة 

و الزميل محمد خاn اخلذيري ممثال عن

السـيد محمد بن محمد مدير املؤسسة و قد شهدت   رٔاسهاعىل  بكركر و 

مزيد التعريف Wملنظمة و نشاطاهتا و كسب ثقة  ٕاىلمن خاللها 

2010السابع من نومفرب لسـنة 

fحرتام و قد اكن امتناعنا عن املشاركة ذكيا و غيابنا مربرا تربيرا

خبصوص النوادي فقد عزمنا عىل 

Wملطالعةيعىن  ٔادبيا فأرد¹هالثاين 

التنشـيطي و اجلانب الفين 

بكركر قصد احتضان نشاطنا لكنه  1934مارس 

و رمغ هذا فقد خففنا من بر¹جمنا 

عىل احتضاننا و رس¹ يف مرشوعنا 

فدخلنا يف فرتة ركود شاركنا فهيا لك ماكتب املنظمة عرب تراب امجلهورية دون مجع لكنّ 
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مبادرة تضامنية  ٔاومناسـبة  تأيتال تاكد  ٕاذشÈ عن نشاط مكتبنا لكهنم مضمو¹ منصهرون فيه  ابتعدواا�ين  ٔاطفالنا

و لن ننىس لبعض  يبادرون Wمس املنظمة أالحيانيشاركون و يف الكثري من  أالوىليف الصفوف  ٔاطفالناو جند  ٕاالتطوعية 

ــ د عىل احلفاظ عىل نشاط منظمتنا حمليا و احلفاظ عىل بريق طاقهتم fسـتثنائية اليت ال تفرت و معلهم اجلا إالطارات ها ـــــ

عنه  انرصفوااملكتب احمليل ا�ين  ٔاعضاءو مه ) االٔكربو مه النسـبة ( إالطاراتسف لغياب بعض أ كام ن ٕاشعاعهاو 

العمل عىل دمع القادمة عىل رضورة  إالرشافهيئة  ٔاوخاصة وقبل اخلتام لن ننىس التنصيص للمكتب القادم  اللزتامات

 ةـالرصيد املايل و البرشي للمكتب من خالل اسـتقطاب متطوعني و ترغيهبم يف املشاركة و fنضواء حتت راية املنظم

مل نسجل  ٕاذ) املهدية(و نسجل يف هذا اجلانب عدم رضا¹ عن عامل fسـتقطاب Wملنطقة خصوصا و Wجلهة معوما 

خبصوص  ٔاما 2012ن مكتبنا احمليل حتديدا يف الرتبص التكويين ربيع سوسة سوى مشاركة واحدة لشاب من اجلهة و م

 ٔايضادينار لفائدة مكتبنا مك ندعومك  500متابعة وعد اÞلس الب~ي برصف منحة تفوق  ٕاىلالرصيد املايل فندعومك 

من اسـتقاللية منظمتنا مع  تعود و متّس  ٔانالسـتغالل جو احلرية يف البالد ملزيد النشاط بعيدا عن السـياسة اليت ال جيب 

منخرطني و احلرص شديد احلرص عىل لزوم احلياد  ٔاومدربني  ٔاو ٕارشافمن هيئة  لٕالفراداحرتام fنâءات الشخصية 

و ذy  لٔالطفالغري ذy من ما ال عالقة � بتوæاتنا العامة  ٔاورسائل ذات حفوى سـيايس  ٕابالغو fبتعاد اللكي عن 

  .غري مبارشة ٔاوبطريقة مبارشة 

  

كوحدة معنوية مرتابطة دون فقرات و احتوى عىل حملة ìرخيية عن املكتب، تقيمي  أالديبصيغ هذا التقرير : مالحظة

  .املتصّورة و مج: من التوصيات ٔاواملنجزة  أالفاكرموضوعي للنشاط و للربامج و 

        

        

        مت حبمد هللا و توفيقهمت حبمد هللا و توفيقهمت حبمد هللا و توفيقهمت حبمد هللا و توفيقه
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