


 بوي وع التر  تعريف المشر

مستويات االعداد 
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  بوي وع التر  :  المشر

اته ز  ممت 

وظائفه 

 مجاالته 

بوي بقائد الوحدة الكشفية وع التر   عالقة المشر



 

  ي
 
وع هو سلوك استباق  (Anticipatif)المشر

اف المستقبل عبر  يستوجب القدرة عىل استشر

تصّور مجموعة من األحداث واألعمال المنظمة  

ّ لتحقيق هدف   .معي ّ

 



 وع هو مقاربة تربوية تهدف إىل خلق تفاعل المشر

بوي للجمعية قصد 
ي مع خصائص الواقع الترر ايجاب 

مساعدتها عىل إيجاد الحلول الممكنة والمالئمة 

ي تحول دون تحقيق األهداف 
عوبات التر لتجاوز الصر

نها من كسب رهان الجودة عىل 
ّ
بوية، مما يمك

الترر

ة 
ر
 .مستويات عد



 وطنية ملزمة لجميع مكونات الجمعية هو مرجعية

الوطنية و الجهوية والمحلية ، وهو تصور شامل 

بوي داخل  لجل  العمليات المكونة للفعل التر

 .الجمعية 

 



 وع إرادي وتطوعي يخدم مصلحة الجمعية من هو مشر

ز   ز واإلداريي  بويي  ز التر خالل تضافر جهود كل الفاعلي 

ز إليجاد حلول فعالة و ناجعة  ز والخارجيي  كاء الداخليي  والشر

لوضعيات ومشاكل تواجهها الجمعية ، وذلك من خالل 

اح خطة عمل محددة األهداف والوسائل واإلمكانيات  اقتر

ز ماديا  قصد تحقيق حاجيات وإشباع رغبات المنخرطي 

 .ومعنويا

 



 ي تهدف، هو سلسلة
من األعمال واإلجراءات التر

ي 
ز
بشكل منسجم، الحصول عىل أفضل النتائج ف

بوية والرفع من مستوى وجودة األداء  الجمعيات التر
 بها، 

 ي
ز
هو وسيلة لتعميق ارتباطها بمحيطها واندماجها ف

ي 
ز
بوي واالجتماعي والثقاف  .  مجالها التر

 هو خطة منظمة متناسقة العنارص، يتعاون عىل
مجموعة )إعدادها و  تنفيذها وتقييمها فريق تربوي 

 .الجمعيةداخل ( عمل



1-  ي
 المستوى الوطتز

2-   المستوى المحىلي 

3-  المستوى الجهوي 



 الصفة  اإلجراء  العدد 

توكل إليهم  مهمة إعداد مسودة  أو أقل  10

وع  وع  ): المشر  -فلسفة المشر

وع   وع   -أولويات المشر أهداف المشر

تدبب  الشأن "منهجية االشتغال  -

بوي بالجمعية التجديد  -"  الب 

ي المتوقع   المجاالت  -البيداغوجر

وع  (  المكونة للمشر

لجنة تربوية متخصصة 

بوي  ي المجال الب 
ّ
 :  ق

-  ّ بويي  المنظرين الب 

 بالجمعية 

-  ّ ّ خارجيي  متدخلي 

ي مجال 
ّ
ّ ق متخصصي 

بية ولهم دراية  علوم الب 

بية الكشفية   . بالب   

 
 
 

المرحلة 
 األوىل 

المستوى »
 «  الوطّني 



 الصفة  اإلجراء  العدد 
مناقشة المسودة   مجالس الفروع 

 وإبداء الرأي

ي الفروع 
ّ
  قواعد الجمعية ق

المرحلة 
 الثانية 

نخبة عن ) 20

( مجالس الفروع  

مناقشة المسودة 

 وإبداء الرأي

لجنة جهوية متكونة من 

قيادات تربوية متخصصة 

 من مختلف  الجهات 

المرحلة 
 الثالثة 

نخبة عن 

 مجالس الجهات 

المصادقة عىل 

 المسودة 

المرحلة  المؤتمر الوطّني 
 الرابعة 

 

 أو أقل  10
المنظرين )اللجنة الوطنية  الصياغة النهائية 

ّ بالجمعية  بويي   ( الب 

المرحلة 
 الخامسة 



 بوي وع التر تتكامل العديد من المكونات إلعداد المشر

 : للجمعية وذلك تجنبا لألمور التالية 

 أو الذاتية الفردانية 

 التعصب 

 السياسي التوجه 

 الخ ...الشخصية الضيقةاألغراض" 

 



 من أجل التوافق عىل  : 

 بوي الرؤية و  التصور التر

 و األهداف العامة الغايات 

 االشتغال منهجيات 

 اتيجيات  التنفيذ والتقييم ، واستر

بما يالئم متطلبات الجمعية وحاجيات الجهات وتكييفها 
ي انسجام وثيق مع أهداف 

ز
والفروع  المحلية ومطالبها، ف

 .ومبادئ الحركة الكشفية 



 ألنه بطاقة هوية الجمعية، فمن خالله يمكن للجهات

بوي الذي  الرسمية والغت  الرسمية التعرف عىل النهج التر

 تتبعه الجمعية 

 ألنه إطار مرجعي تعتمده المفوضية العامة لتصميم

ي المخطط  اتيج   للجمعية  اإلستر

بوي للجمعية  ألنه يحدد المسار التر

 



  ي من أجلها تم إنشاء الجمعية
 ألنه يوحد الرؤية والرسالة التر

 ألنه يوحد خطة ومنهجية العمل 

 بوية تساهم ألنه عمل تشاركي  يجعل جميع الفعاليات التر

ي تخطيط األهداف ووضع خطة عمل لتحقيقها 
ز
 ف

ز النتائج واالرتقاء بها  .ألنه يعتت  أداة لتحسي 

 



 وع  مرتبط بالجمعية وبمكوناتها : الخصوصية مشر

بوية ، إذ ال يمكن  ية وبمجاالتها التر المادية والبشر

ي جمعية أخرى 
ز
 .   استنساخه واستثماره ف

 هو تصور عمىلي و نفعي ينطلق من واقع : الواقعية

ي بغية تحقيق أهداف معينة  .  الجمعية المادي والبشر

 



 يتكيف مع الحاجيات و الوضعيات :  الدينامية والحيوية

ي عالقتها مع المستجدات 
ز
ي تواجهها الجمعية ف

الجديدة التر

بوية والتطورات المجتمعية   التر

 ي يقوم به كل : التشاركية
هو فعل جماعي تشاركي وتعاوبز

ز بالجمعية بمساعدة الفعاليات  ز الداخليي  بويي  ز التر الفاعلي 

 .الخارجية المتخصصة إذا أمكن ذلك 



 ي : الشمولية
بوية للجمعية التر يستهدف كل المجاالت التر

بوي وهي  ي تطوير األداء التر
ي ، : )تساهم فز المجال البيداغوج 

ي  ، "الهيكلة وتنمية العضوية" مجال التكوين  ، المجال البشر

اإلدارة و ، مجال مجال اإلعالم والتواصل والعالقات العامة

 . (اللوجستيك 

 



 بوي خمس وظائف أساسية وهي وع التر  :للمشر

1-  ة عىل المدى : الوظيفة السياسية إعداد مخططات تربوير
، البعيد   ...القصت 

 

2  -  ي : الوظيفة العالجية
رصد وبحث األسباب المؤدية إىل تدبز

اح البدائل االيجابية   النتائج واقتر

 

3-   بية : الوظيفة البيداغوجية
ي الترر

اعتماد مقاربات جديدة فز
 .  وتطوير طرق التكوين

 



4-  بوي الجمعية : االجتماعية الوظيفة وع التر يربط المشر

ي شتر مجاالته 
 بالمجتمع فز

5-  وع تعبئة األطراف : التواصلية الوظيفة يؤمن المشر

المتدخلة عن طريق  التفاوض والمشورة و التواصل لتنمية 

 .الحسر الجماعي قصد تحقيق نفس الهدف 

ات جديدة واصل باعتماد تقنير
ر
 إرساء نمط جديد من الت

 



ي  1.  المجال البيداغوج 

 مجال التكوين  2.

ي 3.  "الهيكلة وتنمية العضوية" المجال البشر

 مجال اإلعالم والتواصل والعالقات العامة 4.

 المجال اإلداري والماىلي و اللوجستيكي 5.

 



 



 

 

 

 حسنعلى شكرا 
 والمشاركة اإلصغاء 

 


