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-1 �هيد
   نتيجة للنظرة املتفائلة واالسترشافات املستقبلية واإلÚان العميق بتحقيق ما نصبو إليه, تعتزم املفوضية العامة خالل والية 2014 – 2017  تحقيق السبق الرتبوي يف العديد من املجاالت 

اإلسرتاتيجية، اليشء الذي دفعها  لتخطو خطوات جريئة ذات Ýاء يف الفكر والحكامة يف التدبÂ، سعيا إىل تحقيق رهان املرحلة املتمثل قي جعل الجمعية رافعة املواطنة الفاعلة من خالل 

تخطيط  اسرتاتيجي يتصف بالحركة الدءوبة يف جميع املجاالت لخدمة الحركة الكشفية بكل عنارصها معتمدين يف ذلك عىل املكونات التالية : - القيم املجتمعية - الرؤية - الرسالة - 

مجاالت العمل الرئيسية - الغايات اإلسرتاتيجية-  مؤرشات النجاح . نسأل الله تعاىل أن يوفقنا يف مواصلة املسÂة التي بدأها قبلنا الرواد وأن نحقق غاياتنا وغايات قواعدنا كافة من أجل 

خدمة أفضل لجمعيتنا و للمجتمع بصفة عامة.

 املفوض العام - القائد محسن عبد الصادق

-2 املنطلقات اإلسرتاتيجية
-1-2 مقررات املؤ�ر الوطني التاسع 

-2-2 متطلبات املرشوع الرتبوي 
-3-2 نتائج املنتدى الثا� للحكامة 

-4-2 - الدور املجتمعي :  تعترب الكشفية الحسنية املغربية  واحدة من املؤسسات املجتمعية التي تسهم بشكل إيجا¿ يف دفع عجلة تنمية املجتمع نحو األمام ولها إسهاماتها يف تبني 
قضايا املجتمع وتقديم الربامج والخدمات إىل منخرطيها بشكل خاص، وإىل كافة أفراد املجتمع بشكل عام ، حيث أنه ال يكاد يخلو أي بيت من بيوت املغرب من وجود كشاف أو مرشدة .

-5-2 الدور التنموي :  تعترب الكشفية الحسنية املغربية جمعية تنموية تعنى بالدرجة األوىل بالتنمية البرشية وعليها تقع مسئولية إعداد األطر الرتبوية  إعدادا يتناسب مع متطلبات 
األدوار والوظائف املنوطة بهم، وتدريبهم التدريب الذي يرتقي بأدائهم ويتوافق مع مستجدات العرص وإكسابهم الكفايات واملهارات التي تؤهلهم مل�رسة مهامهم بكل ثقة ومسؤولية .

-3 املكونات األساسية للخطة
   القيم املعتمدة يف الخطة: املبادئ واالتجاهات التي تتبناها الجمعية وتؤثر نسبيا يف توجيه قراراتها؛

   الرؤية : الحلم والطموح والصورة الذهنية التي ترغب الجمعية أن تكون عليها يف املستقبل ؛
   الرسالة : الخصائص الفريدة يف الجمعية والتي Óيزها عن غÂها من املنظ�ت امل�ثلة لها وهي التي تعكس الفلسفة األساسية للجمعية وتحدد الغرض من وجودها ؛

   مجاالت العمل الرئيسية : املجاالت العامة لالشتغال، والتي يعرب عنها بأنواع األنشطة واألع�ل و العالقات االنتاجات الفكرية والرتبوية؛
   األهداف اإلسرتاتيجية : مجموعة األهداف البعيدة املدى واملنبثقة من مجاالت العمل الرئيسية ؛

   مؤرشات النجاح : مجموعة املعايÂ التي تستخدمها الجمعية لتحدد مدى نجاحها يف تحقيق أهدافها.
1-3 - تحليل املكونات :

-1 القيم املعتمدة يف الخطة :  
   التميز : تقديم أع�ل وخدمات بطريقة مختلفة شكالً وموضوعاً؛

• اإلبداع : تقديم برامج وأنشطة وحلول مبتكره وغÂ مسبوقة؛

   الجودة الشاملة : السعي إىل تحس� وتطوير الربامج واألنشطة املقدمة لألعضاء وفقا ألفضل املعايÂ؛ 
• الرشاكة : صنع القرارات بالتنسيق مع مؤسسات الجمعية  

• التواصل واإلعالم : تسويق ونرش الربامج واألنشطة وتنمية العالقات بجميع مكونات املجتمع املد».

• العمل املؤسيس : تنظيم العمل وفق لوائح وأنظمة واضحة ومحددة.

   التنمية : النهوض باملستوى الفكري و الفني واإلداري للموارد البرشية õا يتناسب مع متطلبات العرص.
-2 الرؤية: 

 Âتسعى الكشفية الحسنية املغربية  خالل األربع سنوات القادمة إىل تبوء مكانة متميزة ب� فعاليات املجتمع املد» من خالل تطوير آليات االشتغال وتبني مبادئ الحكامة الرشيدة وتوف -

بيئة متميزة للبحث واإلنتاج الرتبوي واملساهمة الفعالة يف خدمة وتنمية املجتمع.   

-3 الرسالة :
تعترب الكشفية الحسنية املغربية جمعية تربوية رائدة عىل الصعيد الوطني تعمل وفق منظومة مؤسساتية  بإيجابية  وفعالية بغية مساعدة أعضائها عىل اكتساب الكفايات واملهارات و 

الخربات الخاصة مل�رسة مهامهم ، وتقديم خدمات شاملة للحركة الكشفية  وللمجتمع بصفة عامة ، عرب رشاكة وتواصل مجتمعي ناجع و فعال
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-4 مجاالت العمل الرئيسية :
1. املجال الرتبوي و البيداغوجي" املفوضيات الوطنية للمراحل

 - تنمية الفتيات والقائدات - الكشفية الخاصة "

2. مجال تنمية املراحل واملناهج الكشفية 

3. مجال التكوين

-5 األهداف اإلسرتاتيجية :

- أوال : األهداف اإلسرتاتيجية  للمجال الرتبوي" املفوضيات الوطنية للمراحل – تنمية الفتيات والقائدات – الكشفية الخاصة : 
• املساهمة يف غرس وتنمية القيم اإليجابية لدى الفتية والشباب.

• املساهمة يف تحس� مخرجات التعلم لدى الفتية والشباب 

• اعت�د املشاريع البيداغوجية يف إعداد وتفعيل الربامج واألنشطة الكشفية ؛

• دعم توجهات الشباب ومساعدتهم عىل االنخراط االيجا¸ والفعال يف الحياة املجتمعية؛ 

• دعم الفتيات والقائدات ومساعدتهن عىل االنخراط االيجا¸ يف تدب« الشؤون الرتبوية واإلدارية للجمعية ؛

   مساعدة ذووا اإلعاقة عىل االنخراط االيجا¸ يف املجتمع .
- ثانيا : األهداف اإلسرتاتيجية ملجال تنمية املراحل واملناهج الكشفية :

- املساهمة يف تحس� املناهج الكشفية العربية ؛

- املساهمة يف تطوير املراحل الرتبوية ؛

- ثالثا : األهداف اإلسرتاتيجية ملجال التكوين :
• تطوير منظومة التكوين؛

• املساهمة يف تنمية الكفايات الوظيفية ألطر الجمعية يف جميع املهام؛

• املساهمة يف تنمية كفايات األطر الرتبوية وفق منظور متطور للتدريب؛ 

- رابعا : األهداف اإلسرتاتيجية ملجال االتصال التواصل:
• التسويق الفعال ألنشطة الجمعية؛ - تفعيل الدور اإلعالمي الرتبوي للجمعية ؛

   تطوير التواصل الداخيل ب� جميع مكونات الفعل الرتبوي بالجمعية.
- خامسا  : األهداف اإلسرتاتيجية ملجال الرشاكات والتبادل الدويل:

   تبادل الخربات مع الجمعيات امل�ثلة وطنيا و دوليا ؛
• تفعيل دور الجمعية يف املنظمة الكشفية العربية والعاملية.

- سادسا : األهداف اإلسرتاتيجية للمجال اإلداري واملايل :
   ترسيخ مفهوم العمل املؤسيس؛

• تطوير إدارة الجمعية؛

• تنمية املوارد املالية للجمعية؛

سابعا : األهداف اإلسرتاتيجية ملراكز ومؤسسات الجمعية : 
• االهت�م âؤسسات الجمعية ومبانيها؛

• تطوير مركز عبد الكريم الفلوس باعتباره مركز للتكوين ؛

• تطوير مركز عبد الكريم الفلوس باعتباره مركزا للتخييم ؛

• تطوير مركز عبد الكريم الفلوس باعتباره مركزا الستقبال الجمعيات الرتبوية والثقافية والرياضية. 

ثامنا : الخطوات اإلسرتاتيجية ملجال التخطيط الجهوي :
- تنمية جهوية متوازنة ومستدامة عرب

• توصيف مهمة الجهة: توصيف املهام األساسية للجهة - تحديد مجاالت التدخل - تحديد آليات االشتغال؛  جعل التخطيط والتدب« والتتبع والتقويم من املهام الرئيسة املوكولة للجهة. 

• التشخيص الرباعي (التحديات الخارجية - التحديات الداخلية - نقاط القوة - الفرص املتاحة)

    بناء املخطط الجهوي للتنمية برؤية استباقية عرب إعداد و تأهيل الجمعية لالنخراط يف مرشوع  “ الجهوية املوسعة "

4. مجال االتصال والتواصل 

5. مجال الرشاكات والتبادل الدويل

6. املجال اإلداري واملايل 

7. مراكز ومؤسسات الجمعية 

- أوال : األهداف اإلسرتاتيجية  للمجال الرتبوي" املفوضيات الوطنية للمراحل – تنمية الفتيات والقائدات – الكشفية الخاصة : 

                      ضمانات نجاح تنفيذ الخطة ا�ستراتيجية

إن ما توصلت إليه املفوضية العامة من بناء خطة µوذجية تحدد مسارات العمل يف الجمعية ال 

يكفي لتحقيق األهداف املنشودة، بل البد من وجود ض«نات إلنجاح هذه الخطة وتتمثل في« ييل 

1.استيعاب جميع الفعاليات يف الجمعية، عىل اختالف مستوياتهم ومهامهم، لجميع تفاصيل 

الخطة، ألن ذلك أجدر بتفاعلهم معها وح«سهم لتحقيق مؤرشاتها 

2.- تحديد فرتات تقييم الخطة تتوىل فيها املفوضية العامة مراقبة تحقيق مؤرشات الخطة وتحدد 

مستويات األداء املطلوبة، وتضع نظم القياس والضبط، وتضع املقرتحات لتصحيح األوضاع 

3.نرش مستوى التقدم الذي تم إحرازه بÖ جميع مؤسسات الجمعية بغرض إشعال الح«س إلÒام 

الدور املطلوب للوصول إىل الغاية املنشودة.

4.تحديد جدول زمني لنرش الخطة اإلسرتاتيجية إعالميا ورشحها ملجموعات الرشكاء ليحدث 

التواصل ويتحقق التعاون والرشاكة املجتمعية 

5.نرش الوعي بÖ جميع الفاعلÖ يف الجمعية في« يتعلق بتكامل األدوار، فكل مؤسسة تعمل ضمن 

اختصاصاتها ومسؤولة ع« تقوم به من أع«ل 

أو خدمات  والتكامل الحاصل بينهم سيؤدي حت« إىل جودة األداء . 

6.رضورة توفÛ املستلزمات املادية الالزمة لتنفيذ مراحل الخطة.

3



الربنامج الزمني للمفوضية العامة 2017-2014 
قطب التدبري و العالقات اخلارجية و اإلعالم
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اإلدارة و التوثيق و املالية

العالقات الخارجية
ورشة عمل إلعداد  دفرت

التحمالت

الدورة التكوينية االوىل
يف االعالم (الخرب الكشفي)

االعالن عن الدورة االوىل
للمسابقة الوطنية يف االعالم

تدريب املعتمدين يف اإلدارة
و املالية 1

دورة تكوينية
مصاحبة مشاريع أنشطة

التبادل الدويل

مصاحبة مشاريع أنشطة
التبادل الدويل

مصاحبة مشاريع أنشطة
التبادل الدويل

االجت�ع االول لشبكة
املراسل�

دورة تكوينية

الدورة التكوينية الثانية
يف االعالم (الصورة الكشفية)

دورة تكوينية

الدورة التكوينية الثالثة

يف االعالم

(الروبورتاج الكشفي)

تدريب املعتمدين يف اإلدارة
و املالية 2

االعالن عن الدورة الثانية
للمسابقة الوطنية يف االعالم

االعالن عن الدورة الثالثة
يف االعالم

تدريب تقني ملناديب
الفروع واملفوض� الجهوين

لقاء تقييم أنشطة التبادل
الدويل

االجت�ع الثا» لشبكة
املراسل� املعتمدين

لقاء تقييم أنشطة التبادل
الدويل

االجت�ع الثالث لشبكة
املراسل� املعتمدين

لقاءات تقييمية للخطة
الرباعية

اإلعالم و النرش

اإلدارة و التوثيق و املالية

العالقات الخارجية

اإلعالم و النرش

اإلدارة و التوثيق و املالية

العالقات الخارجية

اإلعالم و النرش

اإلدارة و التوثيق و املالية

العالقات الخارجية

اإلعالم و النرش

الربيع الشتاء الخريف املفوضية الوطنية 
املوسم

الكشفي 

. ح . م       ك

مم . ح . ك

إعداد حقيبة
 إدارية و مالية 

4 ـ الربنامج الزمني :
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اخلطة الرباعية للمفوضية العامة 2014-2017 _ القطب الرتبو ي
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اللقاء الوطني للسدادسيات  اللقاء الجهوي للسداسي� األشبال  و الزهرات

لقاء البحر (أكادير)  

اللقاء الثامن لألرساب 

لقاء الصحراء  

مس«ة الريف الغر¸ 2  

مس«ة املناصفة (جهوية)  

مهرجان البحر 2 جهوي   

مهرجان البحر3 جهوي   

الجامعة الكشفية لحوض املتوسط    

تدريب مساعدي قادة التدريب     

املهرجان الوطني للفرق النحاسية  

اللقاءات البيجهوية للدراجات الهوائية   

رحلة إىل تركيا لفائدة قائدات الجمعية  

اللقاء الوطني للعرفاء

اللقاء الوطني للشباب 

مخيم اللغة األمازيغية  

مسابقة لواء أسد األطلس   

اللقاءات الجهوية لألفواج     

أيام تحسيسية    

اللقاءات الجهوية  

اللقاء الوطني للطالئع 

لقاء الرواد يف فن الريادة 

مناقشة املشاريع  

قافلة املناصفة البيجهوية  

----

----

----

تدريب تقني  - اللقاءات البيئية الجهوية      

مناقشة البحوت الشخصية 2013      

دورة قادة املجموعات الرتبوية 2

امللتقى الوطني للشباب املبدع 

امللتقى البيجهوي لألشبال والزهرات   

دورة قادة املجموعات الرتبوية 1

مناقشة البحوت الشخصية 2011 – 2012

 

التدريب الجهوي يف حياة الخالء 
الدورة التكوينية للمنسق�

الجهوي�
املراحل – التكوين 

17 – 20 نونرب 2014 

اللقاء الوطني 3 للقائدات 

دورة قادة التدريب 

اللقاء الوطني 4 للقائدات 

السنديان 16 

األيام الدراسية للمناهج 1 2-  

تداريب تقنية  

دورة التدريب االسرتاتيجي   

ملتقى املبدعات    

تدريب تقني    

السنديان 17    

إعداد املنسق� الجهوي� لتنمية املراحل 2    

الكشفية الخاصة

الكشفية الخاصة

الكشفية الخاصة

الكشافة و املرشدات

الكشاف املتقدم و الرائدات

الجوالة و الدليالت

التكوين ودعم الراشدين

 تنمية القائدات 

تنمية املراحل

--- األشبال  و الزهرات

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

تدريب تقني 

ملتقى املنسق� الجهوي�  

لقاءات تقييمية
للخطة الرباعية

املؤÎر الوطني
العارش

اللقاء الوطني 5 للقائدات

إعداد املنسق� الجهوي� لتنمية املراحل 3

الدورة الثالثة للمعتمدين الجهوي�  

الكشافة و املرشدات

الكشاف املتقدم و الرائدات

الجوالة و الدليالت

التكوين ودعم الراشدين

 تنمية القائدات 

تنمية املراحل

األشبال  و الزهرات

الكشافة و املرشدات

الكشاف املتقدم و الرائدات

الجوالة و الدليالت

التكوين ودعم الراشدين

 تنمية القائدات

تنمية املراحل

األشبال  و الزهرات

الكشافة و املرشدات

الكشاف املتقدم و الرائدات

الجوالة و الدليالت

التكوين ودعم الراشدين

 تنمية القائدات

تنمية املراحل

الربيع الشتاء الخريف املفوضية
املوسم

الكشفي 

مم . ح . ك
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الهدف االسرتاتيجي

الهدف االسرتاتيجي

مؤرش النجاحالهدف االسرتاتيجي

• املساهمة يف غرس وتنمية القيم اإليجابية لدى الفتية والشباب.

• املساهمة يف تحس� مخرجات التعلم لدى الفتية والشباب 

• اعت�د املشاريع البيداغوجية يف إعداد وتفعيل الربامج
واألنشطة الكشفية  

• دعم توجهات الشباب ومساعدتهم عىل االنخراط
االيجا¿ والفعال يف الحياة املجتمعية؛ 

• دعم الفتيات والقائدات ومساعدتهن عىل االنخراط
االيجا¿ يف تدبÂ الشؤون الرتبوية واإلدارية للجمعية؛

• دعم الفتيات والقائدات ومساعدتهن عىل االنخراط
االيجا¿ يف تدبÂ الشؤون الرتبوية واإلدارية للجمعية؛

• مساعدة ” ذووا اإلعاقة“  عىل االنخراط االيجا¿ يف املجتمع .

• املساهمة يف تحس� املناهج الكشفية العربية  .

• املساهمة يف تطوير املراحل الرتبوية ؛

• تطوير منظومة التكوين؛

• املساهمة يف تنمية الكفايات الوظيفية ألطر الجمعية
يف جميع املهام؛

• املساهمة يف تنمية كفايات األطر الرتبوية وفق منظور
متطور للتدريب؛

- مشاركة %20 عىل األقل من أعضاء الجمعية الراشدين يف الفروع والجهات يف الربامج
التدريبية الخاصة بالتأهيل القيادي التي تقدمها الجمعية خالل الخطة .

- إنتاج مسوغة تدريب دورة املعلومات األساسية وفق املقاربة بالكفايات 
- إنتاج مسوغة تدريب دورة املعلومات املتقدمة وفق املقاربة بالكفايات

- اعت�د هذه املسوغات بنسبة 100%
- تشكيل اللجنة الوطنية للتكوين ودعم الراشدين 

- مشاركة %20 عىل األقل من أعضاء الجمعية  الراشدون يف الفروع والجهات يف الربامج التدريبية الخاصة
باإلدارة واملالية واإلعالم والرشاكات التي تقدمها الجمعية خالل الخطة 

- تكوين عىل األقل 10 معتمدين جهوي� يف التدريب خالل مدة الخطة  .  
 

- تنفيذ برامج توعوية داÿة تالمس واقع وحاجات الفتية و الشباب بواقع برنامج واحد كل سنة .
- ازدياد عدد املشارك� يف األنشطة الوطنية  الربيعية والصيفية بنسبة %10 سنويا.

- تنفيذ لقاءات كشفية موضوعاتية ربيعية وصيفية تالمس واقع وحاجات الفتية و الشباب بواقع برنامج واحد كل سنة
- مشاركة %60 عىل األقل من فروع الجمعية يف املسابقات الوطنية الربيعية والصيفية  ذات الطابع اإلبداعي   

- اعت�د عىل األقل %60 من الوحدات بالجمعية بيداغوجية املرشوع إلعداد وتنفيذ الربامج الكشفية 

- تنفيذ برامج توعوية داÿة تالمس واقع وحاجات الشباب بواقع برنامج واحد كل سنة 
- مشاركة شباب الجمعية الذي ترتاوح أع�رهم ما ب� 18 و 20 سنة  يف القضايا والربامج الوطنية واملجتمعية

املعدة من طرف املنظ�ت الرسمية والغÂ الرسمية  بنسبة 10% .

- زيادة القائدات يف تدبÂ شؤون الجمعية محليا  وجهويا ووطنيا  بنسبة  2%
- تنفيذ برامج وأنشطة كشفية تالمس واقع وحاجات الفتيات بواقع برنامج واحد كل سنة 

- زيادة نسبة مشاركة الفتيات بنسبة %5 كل سنة 

- زيادة القائدات يف تدبÂ شؤون الجمعية محليا  وجهويا ووطنيا  بنسبة  2% 
- تنفيذ برامج وأنشطة كشفية تالمس واقع وحاجات الفتيات بواقع برنامج واحد كل سنة 

- زيادة نسبة مشاركة الفتيات بنسبة %5 كل سنة
- تنفيذ برامج كشفية داÿة تالمس واقع وحاجات دووا اإلعاقة بواقع برنامج واحد كل سنة سواء عىل املستوى 

الوطني أو الجهوي 
 

- استك�ل مرشوع تعديل املناهج الكشفية العربية الجديدة وفق املقاربة بالكفايات وتعميمه عىل كل الجهات
والفروع 

- تكوين  10منسق� جهوي� متخصص� يف تفعيل املناهج الكشفية املعدلة   

- إنتاج  4 حقائب تربوية لفائدة املراحل الكشفية كل مرحلة عىل حدة  
- تكوين قادة املجموعات الرتبوية بنسبة قائد لكل فرع خالل مدة الخطة   

   

 

مؤرش النجاح

مؤرش النجاح 

-5 مؤرشات النجاح :

أوال : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية  للمجال الرتبوي : " املفوضيات الوطنية للمراحل – تنمية الفتيات والقائدات – الكشفية الخاصة : 

-ثانيا : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية ملجال تنمية املراحل واملناهج الكشفية :

- ثالثا :  مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية ملجال التكوين :

6



الهدف االسرتاتيجي

مؤرش النجاحالهدف االسرتاتيجي

مؤرش النجاح

• ترسيخ مفهوم العمل املؤسيس؛
 

• تطوير إدارة الجمعية؛
 

• تنمية املوارد املالية للجمعية؛
 

• تفعيل دور الجمعية يف املنظمة الكشفية العربية والعاملية
 

- إعداد مشاريع التبادل الدويل وتنفيذها بنسبة 10 مشاريع كل سنة ؛  • تبادل الخربات مع الجمعيات امل�ثلة وطنيا و دوليا ؛
- استضافة  اللقاءات الدولية يف املرحلة بنسبة مرة واحدة خالل مدة الخطة؛

- املشاركة يف اللقاءات الدولية الشبابية املربمجة خالل مدة الخطة. 

 

- استك�ل األنظمة اإلدارية واملالية "دفاتر التحمالت – املعامالت املالية الجهوية واملحلية " 
وفقا الحتياجات الجمعية بنسبة %100 خالل 3 سنوات .

- وضع نظام خاص إلدارة املراحل الرتبوية والتكوين  õركز يعقوب املنصور واستك�له  خالل 
سنت� عىل األك{ .

- تنفيذ مشاريع استث�رية بواقع مرشوع واحد كل سنة.
- السعي من أجل زيادة إرادات مركز عبد الكريم الفلوس بنسبة %20 كل سنة .

- السعي من أجل زيادة إرادات مركز يعقوب املنصور بنسبة %20 كل سنة 
- الزيادة يف إرادات مؤسسة الخيمة بنسبة %20 كل سنة .

- العمل عىل نرش الخطة اإلسرتاتيجية لفرتة 2017-2014 عىل الصعيد العر¿ والدويل؛
- توجيه رسالة تربوية كل 6 أشهر يف مواقع منظمة الكشفية العربية

ومنظمة الكشفية العاملية تتطرق للربامج واألنشطة واالنجازات الرتبوية

- خامسا : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية الرشاكات والتبادل الدويل:

 سادسا : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية للمجال اإلداري واملايل :

مؤرش النجاحالهدف االسرتاتيجي

• التسويق الفعال ألنشطة الجمعية
 

 

• تفعيل الدور اإلعالمي الرتبوي للجمعية

• تطوير التواصل الداخيل ب� جميع مكونات الفعل الرتبوي
  بالجمعية.

ـ إنتاج و توزيع 1000 مطوية سنويا
ـ إنتاج و توزيع 500 مجلة سنويا

ـ التغطية التلفزيونية õعدل 3 مرات عىل األقل يف السنة
ـ توزيع الخطة اإلسرتاتيجية لفرتة 2014 ـ 2017 عىل الوزارة الوصية و عىل جميع املنظ�ت و الهيئات الشبابية

  الرسمية وغÂ الرسمية بنسبة 70 %

- ربط موقع الجمعية مع املواقع الكشفية املحلية و العربية و العاملية بنسبة تصل إىل 10000 زيارة سنويا 
  عىل األقل.

- اإلنفتاح عىل الجرائد املحلية بنسبة 4 مقاالت يف السنة.
- تصميم الفروع للمواقع اإللكرتونية املحلية بنسبة 50 %

رابعا : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية ملجال اإلتصال و التواصل :
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- ربط جميع املسؤول� بالجمعية سواء مناديب أو مفوض� جهوي� أو فرق وطنية أو مفوض� وطني�
Flotte  بشبكة اتصاالت موحدة                بنسبة 100 % خالل مدة الخطة .



الهدف االسرتاتيجي 

مؤرش النجاح األهداف االسرتاتيجية

مؤرش النجاح

• االهت�م õؤسسات الجمعية ومبانيها؛
 

• تطوير مركز عبد الكريم الفلوس باعتباره مركز للتكوين 
 

• تطوير مركزعبد الكرمي الفلوس باعتباره مركزا للتخييم  
 

• بناء التخطيط الجهوي عىل رؤية مشرتكة للمستقبل
õساهمة القيادات الجهوية و تقوية قدرات التفاعل االيجا¿؛ 

• بناء التخطيط الجهوي عىل تدبÂ أفضل للموارد املالية و البرشية
املتوفرة و املمكن تعبئتها 

• بناء التخطيط الجهوي عىل مشاريع محلية ذات منفعة مشرتكة
ب� الفروع؛ 

• ربط التخطيط الجهوي باملجاالت الرتابية للمشاريع و بالسياسات
العمومية الوطنية ؛ 

  
 

- تنظيم ورشات عمل ب� املفوضية الوطنية يف التخطيط الجهوي و املفوضيات الجهوية õعدل ورشت� يف
السنة ( بداية املوسم – نهاية املوسم ) 

- إطالق حملة تشخيص واقع الجهات ( التشخيص الرباعي ) 
- إطالق مرشوع مشرتك ب� الفروع õعدل مرشوع لكل جهة 

- عقد رشاكات مع قطاع حكومي يف مستواه الجهوي õعدل رشاكة واحدة يف كل جهة كشفية

"DATA SHOW – استك�ل تجهيز قاعت� للعروض باألدوات الالزمة " حاسوب محمول -
والتجهيزات الرضورية للعرض "ستائر - مكرب للصوت متنقل " 

- تخصيص مقر إلدارة التكوين واملراحل الكشفية  باملركز. 

- االهت�م بالناحية الج�لية للمركز وإجراء الصيانة الالزمة مرة كل سنة عىل األقل .
- استك�ل إعداد املخي�ت الفرعية باملركز و االهت�م باملرافق الصحية واملطابخ  

 .

- استك�ل تجهيز مركز يعقوب املنصور 
- استك�ل إعداد قاعة الحفالت؛ 

- تطوير وتجهيز مؤسسة الخيمة õا يتناسب واحتياجات الفروع والجهات؛ 

 

سابعا : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية ملراكز ومؤسسات الجمعية :

ثامنا : مؤرشات نجاح األهداف اإلسرتاتيجية ملجال التخطيط الجهوي :



اجتماعات املؤسسات الوطنية و اجلهوية

غشتيوليوزيونيومايأبريلمارس فربايرينايرنونرب   أكتوبر  شتنرب دجنرب   
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