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 :-:ةــــــــــدمــــقـــــــــم:-:

 

 -وبعد: السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

إن مؤتمر منظمة الكاشف المغربً هو فً حد ذاته مشروع لتطوٌر أسالٌب منظمتنا واالرتفاع من قدرات 

 الشباب. 

علٌها مشروعنا لتشبٌب إن الهٌكلة المقترحة والمٌزانٌة هً أساس كل تنظٌم وهً اللبنة األولً التً سوف ٌقوم 

وهذا كله فً إطار إستراتٌجٌة بسٌطة مبنٌة  0505كشاف ببلوغ عام  55555وتنمٌة العضوٌة للوصول إلى 

 على الواقع ومتطلبات األساسٌة للمنظمة .

ٌتنا وتكوٌنها وأساساتها ــــأهمٌة وتفعٌل جمع نــــــــــمختصرة ع نبزه ٌكملـــــٌسرنً أن ألقً عذا ـــول

 أعاننا هللا للوصول لمبتغانا.هللا تعالً  بإذنا تطمح لتحقٌقه فً المستقبل ــــــــــــوهٌكلتها وتنظٌمها وم اخلهاـــدوم

 

 جمعٌة الكشاف المغربً:

 بعــؤتمر الساـــــنظٌم المـــــــة وتـــــٌكلة الجمعٌــــرض هــــع

 د: عبد الحق العراٌشً نائب القائد العامــــالسٌ

 :رضــــــــٌكله العـــــه

 ة.ـــــاسٌـــداف األســــــــــــــاأله -1

 ماذا ؟.ــــؤتمر لـــقدمة مــــــــالم -2

 ؤتمر.ـــــــــــــــجان المــــــــــــــل -3

 الهٌكلة المقترحة ومسؤولٌة األقطاب. -4

 ة ( .ـــب الهٌكلة ) المرونـــسحون ٌغٌر ـــــــالقان -5

 الوحدات وقادة التكوٌن. ددــاإلحصاء التقدٌري لع -6

 وي واإلستراتٌجً .ــامج التربــــن والبرنـــالتكوٌ -7
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 ة.ــــوذجٌة للسنـــــة النمـــدٌرٌـــزانٌة التقــــالمٌ -8

 ع الحزب.ـــــرنامج مــــقد بـــــــــــــع -9

 عة الوطنٌة للكشفٌة المغربٌة.ــــالجام -11

 كٌفٌة عمل برنامج لتحضٌر المؤتمر. -11

 وأوراق العملالمستندات 

 القانون الداخلً (. –قانون الجمعٌة ) قانون الجهة  -

 مقررات اللجان السبع ) لقاء عربً أوربً (. -

 مقررات المؤتمر السادس. -

 كتٌب للقاء العربً األوربً. -

 (.EEDFاتفاقٌة الجمعٌة مع الكشفٌة الفرنسٌة ) -

 .مع الكشاف المغربً (EEDFاتفاقٌة الكشفٌة الفرنسٌة ) -

 -األهداف األساسٌة :-1

 مل األجٌال الصاعدة(عشعار )لت

 الحكامة الجٌدة. -1-1

 تغٌر القانون علً حسب الجهة. -1-0

 .0505عضو ببلوغ سنة  55555عضو لتوصٌلها 18555الرقً بالعضوٌة من  -1-3

 مقر الجمعٌة. -1-4

 (EEDFمتفرغٌن وطنٌٌن وجهوٌٌن )مستعدة لتزوٌد الجمعٌة بمتفرغٌن  -1-5

وذلك من منطلق البحث  مخٌم المعمورة )بناء مركز التكوٌن وتنظٌم أنشطة بالمقابل( واستثمارتنمٌة  -1-6

 .عن التموٌل

 مٌزانٌة التسٌٌر وتنمٌة العضوٌة والتكوٌن. -1-7

 حسب اإلحصاء المقترح. ىتكوٌن األطر عل -1-8
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والمشاركة فً المؤتمرات  التشارك الدولً والوطنً للرفع من المستوي الحالً )تعٌٌن مفوض دولً -1-9

 (.دولٌةال

 عقد برنامج مع الحزب لتموٌل متطلبات الهٌكلة وأنشطة الجمعٌة لإلشعاع الكشفً. -1-15

 إعطاء دفعة جدٌدة للجامعة الوطنٌة للكشفٌة المغربٌة. -1-11

 المقدمة مؤتمر لماذا ؟:-2

 نقترح خطة إستراتٌجٌة جدٌدة من أجل إعطاء الجمعٌة قفزة نوعٌة فً هٌكلتها وتقوٌة قدراتها  -1-2    

 دبٌرٌة وتوزٌع المسؤولٌات.الت           

 .االفتراضًة تتطابق مع الواقع ونحسب مٌزانٌة موز ىتنظٌم أنشطة ولقاءات وتكوٌن عل -0-0    

تهٌئة التغٌر والتطوٌر وتنمٌة الجمعٌة بإطار  ىتكون مبنٌة عل أنهاتنمٌة الجمعٌة حٌث  الحكامة أساس -3-0    

 واالبتكاررفع التحدي وذلك بالتطوع  ىؤولٌة لألجٌال الصاعدة أجٌال قادرة علمستقبلً وإعطاء        المس

 .والمثابرةوالمتابعة والصبر  واالنضباط

  -فالحكامة الجٌدة تتلخص فً ثالث نقاط:

 .تدعٌم الحكامة الجٌدة وتحسٌن جودة الخدمات 

 .ترسٌخ مبادئ الشفافٌة والمسؤولٌة والمحاسبة 

  تدبٌر الشؤون اإلدارٌة والمالٌة والتنمٌة البشرٌة والمستدامة فً إطار الدٌمقراطٌة التشاركٌة وهٌكلة

 .مالئمة وعدم جمع المسؤولٌات فً ٌد واحدة 

 لكالتكوٌن والمساهمة فً الحكامة والتدبٌر اإلداري والمالً وكذ ى*فإن القائد الكشاف أصبح مطلوب إل

 (.EEDFة أو بواسطة التشارك الداخلً والدولً )البحث عن وسائل تموٌل بدٌل

( فً إطار التكوٌن EEDFأساس وطنً ودولً للبحث عن القٌمة المضافة ) على عمل هوالتشارك  -4-0   

 والتربٌة وكسب تجارب جدٌدة ورفع مواردنا المالٌة والبشرٌة.

 أطر شابة جدٌدة للعمل مع القٌادة العامة وتهٌئتها ) مفوض وطنً نائبه شاب (. اختٌارالبت فً  -5-0   

كشاف ببلوغ سنة  55555نصل للمبتغً  حتىشعاع الكشفً وتنمٌة العضوٌة أصبح من األولوٌات اإل -6-0  

0505. 
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 -لجان المؤتمر:-3

والمقررات التً تجدونها  نظرا للعمل الجٌد التً قامت به اللجان السبع فً اللقاء العربً األوربً -

 بقراءتكم للكتٌب المطبوع لهذه المناسبة فإننا نقترح أن ٌكون هذا العمل كورقة اإلغناء للمؤتمر.

بعٌن االعتبار ما تم دراسته ومناقشته بالمؤتمر السادس وقد تمت  وأخذتكما نقترح تكوٌن أربعة لجان 

 إدماج المسؤولٌات والمهام فً أربعة لجان وهً:

 -الحكامة: لجنة - أ

 الهٌكلة.-

 قانون الجمعٌة والقانون الداخلً وقانون الجهة.-

 اإلدارة والمالٌة والمٌزانٌة.-

 النشر واإلعالن.-

 عقد برنامج مع الحزب.-

 الجامعة الوطنٌة للكشفٌة الوطنٌة.-

 -لجنة التكوٌن والبرنامج التربوي:  -ب           

 اإلستراتٌجٌة.-                 

 البرنامج التربوي.-                 

 االبتكار.-                 

 -لجنة المشارٌع وتنمٌة المجتمع والتشارك:  -ت          

 المندوب الدولً.-                

 (.INDHالمشارٌع التنموٌة )-                

 (.CONTACT EEDFوالدولً ) التشارك الداخلً-                

 مركز تكوٌن األطر وتنظٌم أنشطة مربحة للجمعٌة. واستثمارمخٌم المعمورة وتدبٌر وتسٌٌر -               

 -لجنة تنمٌة العضوٌة واإلشعاع الكشفً:  -ث         
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 منسق الجهات.-               

 .واإلشعاع الكشفً التظاهرات لموطنٌن-              

 المخٌمات الصٌفٌة والماهد األكبر والنشاط الموازي.-              

 .تنمٌة عضوٌة الرواد-              

 * كل لجنة تدرس كل موضوع وإعطاء اقتراحات جدٌدة وعملٌة وتنطبق مع المٌزانٌة والواقع المالً والبشري للمنظمة

 -إشارة:**

 المقترحة.مل اللجان مبنً علً الهٌكلة عأن  ىنشٌر عل 

  أعضاء ) كل عضو ٌتكلف وٌهتم بالموضوع الذي له إلمام به. 5أو  4تعٌٌن رئٌس للجنة مع 

 .أعضاء القٌادة العامة ٌتقاسمون عمل اللجان األربعة 

 ال ٌمكن دراسة القانون األساسً إال بعد البت فً الهٌكلة:-

 أوال:

 هل نقترح رئاسة شرفٌة للجمعٌة. -1

 (.2مع إعطاء جمٌع المسؤولٌات للقائد العام ونوابه )هل نقترح رئاسة الجمعٌة  -2

 األقطاب األربعة.النواب وهل نقترح قائد عام مع توزٌع المسؤولٌات علً  -3

 .كٌفما كان االختٌار ٌجب توزٌع المسؤولٌات علً القائد العام واألقطاب األربعة

 -الهٌكلة المقترحة للقائد العام:-4

 

 

 

 ) التكوٌن ( النائب الثانً                                                                                                            ) التنمٌة (  النائب األول

        

   

 قطب.-1                                           قطب  -1قطب.                                                  -1قطب.                                        -1

 المندوب الدولً-2التكوٌن.                                         -2تنمٌة العضوٌة                                         -2الحكامة.                                     -2
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 المشارٌع التنموٌة والتشارك.-3  المناهج التربوٌة والمراحل.-3الجهات واألقالٌم.                                     -3             المال.                           -3

 االستراتٌجٌة.-4التظاهرات واألنشطة الموازٌة والمخٌمات الصٌفٌة.        -4اإلدارة والقانون.                   -4

 التواصل واإلعالن والنشر.-5االستثمار.               مخٌم المعمورة و-5

 الرواد. -6                                                 

                                                             

 المراحل ) خمس مندوبٌن وطنٌٌن (

 

      

 مرحلة                          مرحلة                       مرحلة                     مرحلة                     مرحلة        

 األشغال والزهرات           الكشافة والكشاف المتقدم      المرشدات والرائدات      الجوالة والماهدٌن          الرواد 

 

 

 التنفٌذي مكون من سبع أعضاء وذلك لدراسة المستعجالتالمجلس 

 

  

  أربعة أقطاب                                     نائبٌن                                                                قائد عام واحد                            ( 7)      

  

 القٌادات العامة

 

  

 ) المراحل(خمس مندوبٌن وطنٌٌن( قٌادات األقطاب                                                14(المجلس التنفٌذي                                      )7)

 

 (142) المجلس الوطنً

 

  

 إقلٌم 111جهة                                                                       16قائد                                                                     27        
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  214المجموع الكلً = 

 

    -مسؤولٌة األقطاب: -مكرر  4

 4الحكامة: -1-مكرر- 

 القطب. ىمسئول عل - أ

 مكتب اإلدارة والقانون. مدٌر - ب

 المال وتنمٌة الموارد. - ت

 .والتنمٌة واالستثمار مخٌم المعمورة - ث

 .الجامعة الوطنٌة للكشفٌة المغربٌة - ج

 4تنمٌة العضوٌة:-2-مكرر- 

 القطب. ىمسئول عل - أ

 تنمٌة العضوٌة واإلشعاع الكشفً. - ب

 الجهات ومنسق األقالٌم. - ت

 التظاهرات والنشاط الموازي للمخٌمات الصٌفٌة. - ث

 اإلشهارات (. –اإلعالنات  –التواصل واإلعالن والنشر ) إصدار مجلة دورٌة  - ج

 الرواد. - ح

 4التكوٌن والبرامج التربوٌة واإلستراتٌجٌة: -3-مكرر- 

 التكوٌن. - أ

 المناهج التربوٌة والمراحل. - ب

 اإلستراتٌجٌة. - ت
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 4المشارٌع التنموٌة والتشارك: -4-مكرر- 

 المندوب الدولً. - أ

 (. EEDF – INDHالمشارٌع التشاركٌة ) - ب

 -نبزه مختصرة:

 

 

 

 رؤٌة لجان المؤتمر بٌن المؤتمر السابق)السادس( وما هو مقترح للمؤتمر القادم

 

 

 ) تسعة لجان ( تقسٌم اللجان حسب المؤتمر السابق )المؤتمر السادس(                 (                   ةما هو مقترح للمؤتمر القادم )أربعة لجان بدال من تسع

 القوانٌن. -1                                                                                                         -الحكامة: -1

  -اإلستراتٌجٌة: -2                                                                                                     القانون. - أ

 -تنمٌة القٌادات والعضوٌة: -3                                                                                                     اإلدارة. - ب

 -اإلدارة والتدبٌر: -4                                                                                        المالٌة والمٌزانٌة. - ت

 -المخٌمات الصٌفٌة واألنشطة الكبرى: -5                                                                                                    اإلعالن. - ث

 -خدمة وتنمٌة المجتمع: -6                                                                                الجامعة الوطنٌة للكشفٌة. - ج

 -اإلعالم: -7                                                                                  -التكوٌن والبرنامج التربوي: -2

 -تنمٌة المركز الكشفً: -8                                                                                   .والتكوٌن اإلستراتٌجٌة - أ

 -الرواد: -9                                                                 .والمناهج التربوٌة والمراحل االبتكار - ب

 -المشارٌع التنموٌة والتشارك: -3

 ب الدولً.المندو - أ

 (.INDH) التشاركٌةالمشارٌع  - ب

 مخٌم المعمورة. - ت
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 -تنمٌة العضوٌة واإلشعاع الكشفً: -4

 .واألقالٌم منسق الجهات - أ

 .األكبرالتظاهرات والمخٌمات الصٌفٌة والماهد  - ب

 الرواد. - ت

 .)تواصل اإلعالن والنشر ) إصدار مجلة دورٌة لإلشهار 

 ًتنمٌة العضوٌة واإلشعاع الكشف 

 

 -القانون ٌغٌر حسب الهٌكلة(:القوانٌن )  -5

 

 

 

  

 قانون الجهة                             قانون الجمعٌة                                                            القانون الداخلً                                       

 

 ** دراسة جمٌع القوانٌن بعد البت فً الهٌكلة.

  

 -قانون الجمعٌة: -1-5      

 . ) الباب الثانً: تتكون المنظمة ) الجمعٌة ( من مؤسسات وطنٌة وحسب الهٌكلة المقترحة ) أقطاب 

 ( ٌطلع المجلس الوطنً علاالختصاصاتالمادة الثانٌة عشر :)مٌزانٌة المنظمة )الجمعٌة( وٌصادق علٌها وتسلٌمها من طرف محاسب  ى

 قانونً.

 ( المادة الرابعة عشر :)التشكٌلة- 

 تتكون القٌادة علً حسب الهٌكلة المقترحة. -

 المقرر العام. ىشطب عل -

 إضافة المندوب الدولً. -

 إضافة ذوي االحتٌاجات الخاصة. -

 -القانون الداخلً: -2-5
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 .كٌفٌة تحدٌد النصاب لعقد المؤتمر 

 حسب الهٌكلة . ىتغٌٌر تكوٌن القٌادة عل 

  الوطنً.تحدٌد عدد المشاركٌن فً المجلس 

 .انتخاب مند وبٌات إقلٌمٌة قبل عقد المؤتمرات 

 -قانون الجهة: -3-5

 .تحدٌد الجهات حسب التقطٌع الجدٌد 

  ٌجب على الجهات أن تقدم سنوٌا جمٌع الرسوم المالٌة المصادق علٌها من طرف محاسب قانونً نظرا ألن القٌادة

 العامة لها مسؤولٌة مالٌة أمام القانون.

 للقٌادة  %40،  %60اشتراكات األعضاء القدامى والجدد فً كل سنة على ان تحتفظ الجهة بــ  السهر على جمع

 درهم لكل كشاف على سبٌل التقدٌر لٌس إال (. 50العامة ) حسب بٌانات المٌزانٌة هذا ٌعادل 

ونقترح أن المشاركة فً التظاهرات الرسمٌة تكون حسب قٌم  االشتراكاتالمسؤولٌة هً جمع  أنكما نوضح  -

 شهارات.اإلشتراكات وعدد المنخرطٌن وعدد اإل

 -اإلحصاء التقدٌري لعدد الوحدات والقادة للتكوٌن: -6

1-6-  

  منحرط حالٌا. 18111عدد تقدٌري للمنظمة ) الجمعٌة ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مندوبٌة. 81عدد األقالٌم والمندوبٌات النشطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  عضو لكل مندوبٌة. 715عدد تقدٌري حسب المعدل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 112عضو فً كل مندوبٌة /  712فرق .  6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفرق فً كل مندوبٌة ـــــــــــــــــ 

 فرق . 6عضو فً كل فرقة = 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــ المجموع  28، المرشدات  28، الجوالة  28، الكتابة  24السرب )عضو فً كل فرقة. 112 

 712  /28  =25 .قائد من كل مندوبٌة 

 -التوجٌه الجدٌد لتنمٌة العضوٌة: -2-6

  2020ببلوغ سنة  50000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  18000من. 
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 50000 – 18000  =32000 .عضو جدٌد 

 32000 ÷ 6  = عضو فً السنة. 5500سنوات 

 5500 ÷ 28  = وحدة جدٌدة وقائد عن كل سنة. 190عضو فً الوحدة 

 190 ÷ 16  كل سنة.قائد لكل جهة  12= جهة 

 190 ÷ 80  = قائد لكل إقلٌم . 2مندوبٌة 

وذلك عرض لما سوف نقوم به بإذن هللا تعالى إلتمام الخطة المقترحة التً بناءا علٌها سوف نصل لزٌادة عدد المنخرطٌن 

 .2020للعدد المرجو ببلوغ سنة 

  -خالصة تكوٌن الموارد البشرٌة لتأطٌر الجهات واألقالٌم : -3-6

 12 . قائد فً كل سنة وكل جهة 

 12  فً كل سنة. وطنًقائد  190جهة =  16× قائد 

 190  رئٌس. 50وحدات فً كل فرقة =  4÷ فرقة 

  رئٌس للفرق سنوٌا وأعضاء الفرق الوطنٌة. 50تكوٌن 

  قائد لكل سنة (. 50الثنائٌة ) تنظٌم التكوٌن فً الشارة الخشبٌة 

  ( 50تنظٌم التكوٌن فً الشارة الخشبٌة الثالثٌة .) قائد لكل سنتٌن 

  ( 50تنظٌم التكوٌن فً الشارة الخشبٌة الرباعٌة .) قائد لكل ثالث سنوات 

 -التكوٌن والبرنامج التربوي واالستراتٌجً : -7

المغربً لها أهمٌة بالغة فً إطار تنفٌذ البرنامج التربوي للجمعٌة إن مجال تكوٌن األطر فً منظمة ) جمعٌة ( الكشاف  -1-7

 ذوي االحتٌاجات الخاصة {.} أشبال ن زهرات ، كشافة ، مرشدات ، رائدات ن ماهدون ،       لوصولها للفاعلٌات المستهدفة 

واللقاءات المدرسٌة بالمقابل وذلك لتنمٌة الموارد  تأطٌر المخٌمات الصٌفٌةفً مٌدان  تكوٌن األطر للشبابونقترح إنشاء مدرسة 

 المالٌة للجمعٌة.

 -نظام التأهٌل بالجمعٌة : 2-7

 .تدرٌبات تحضٌرٌة على مستوى الجهة 

 .تدرٌبات الدرجة األولً والثانٌة إلعداد مساعدي قادة الوحدات على مستوى المفوضٌات والمندوبٌات الوطنٌة 
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  الوحدة ( على الصعٌد الوطنً (.دراسة الشارات الخشبٌة ) قائد 

  -: EEDFالعمل على التشارك مع  -3-7

 فً إطار تكوٌن األطر وتفعٌل االتفاقٌة .       

 -المواضٌع األساسٌة للتكوٌن :-4-7

 جمٌع العروض تهتم بــــــــ :      

 .الصحة 

 .حب األشٌاء 

 .الفكر 

 .السالم 

 .الدٌن 

 .النظافة 

 .التربٌة والمواطنة 

  المجتمع.تنمٌة 

 .البٌئة 

 وهذا كله ٌتجلى فً األنشطة التالٌة:

 .المفاهٌم األساسٌة للكشفٌة 

 .الطرٌقة الكشفٌة 

 .) األلعاب واألناشٌد فً الهواء الطلق ) طرٌقة التعبٌر 

 .اإلسعاف والتخٌٌم 

 .التقنٌات الكشفٌة والتقالٌد 

 .تنظٌم الوحدة وتسٌرها وتنمٌة مواردها اإلدارٌة والبشرٌة 

  القوانٌن.دراسة 

 ًكٌفٌة تسٌٌر مخٌم صٌفً أو لقاء جهوي أو وطن . 
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 -المٌزانٌة التقدٌرٌة النموذجٌة للسنة : -8

 المــــــــٌزانـــــٌة مــــــبٌنة عــــــــلى

 

 

 مـــــــداخــــــــل                                                                                                          مــصارٌف 

  

القٌادة العامة التً سوف تنتخب تلتزم بتهٌئ مٌزانٌة قادرة على تفعٌل القرارات على عكس القرارات الصادرة فً 

 حبر على ورق بدون تفعٌل (. المؤتمرات السابقة  كانها

 

 -درهم لكل سنة ( : 117211مصارٌف التسٌٌر )  -1-8

 كراء مقر 

 .مصارٌف اإلدارة 

 .مدٌرٌة المقر والغدارة 

 .ثالث أطر متفرغة للعمل فً األقطاب والجهات 

 .تنقالت إلى األقالٌم واإلدارات 

 .مصارٌف تنمٌة العضوٌة على الصعٌد الجهوي 

  ًوالجهوي والدولً.التكوٌن الوطن 

 .صوائر تنمٌة مخٌم المعمورة 

 -درهم لكل سنة ( : 885111مداخل )  -2-8

 .إعانة الشبٌبة والرٌاضة 

 .تنظٌم مخٌمات صٌفٌة للخواص والشركات 

 .) إٌجار بٌوت مركز التكوٌن ) مشروع 
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 .مجلة اإلشهار 

 .االشتراكات 

 .اإلعانات والتبرعات 

 -تفصٌل المٌزانٌة: -3-8

 -المصارٌف فً كل سنة : -1-3-8      

  = درهم. 240000تنمٌة العضوٌة والجهات 

  درهم للسنة. 84000درهم =  7000×  شهر  12كراء المقر 

 :األطر الموظفة 

 درهم. 60000= درهم  5000× شهر 12*المدٌر 

 درهم لألعضاء الثالثة.108000أشخاص =  3× درهم  3500× شهر  12* ثالث أطر متفرغة 

      

  درهم للسنة. 24000مصارٌف مختلفة 

  ({ 4التنقالت واالجتماعات  } اجتماع األطر ) اجتماع فً كل سنة 

 درهم. 21600=  27×  200× اجتماع  4*

 درهم. 121111=  311×  2×  211*تنقالت تكوٌن األطر ) مرتٌن فً السنة ( 

 درهم لألطر الثالثة. 21111=  7111×  3 *تنقالت ثالث اطر متفرغة ) على صعٌد اإلقلٌم والمركز(

 درهم. 42111=  311× أٌام  7× درهم  21*تكوٌن األطر : مصارٌف التكوٌن مرة فً كل سنة ) سبعة أٌام ( 

  مدره 721111المجموع الكلً 

 -المداخل فً كل سنة : -2-3-8

  درهم. 140000منحة الشبٌبة والرٌاضة 

  ( 25مداخل معمورات فً العطل  ) درهم. 100000=  25×  200×  20أسبوع 

  ًدرهم. 100000درهم =  200× فرد  500× ٌوم  60المخٌم الصٌف 

  درهم. 300000ٌوم =  150× درهم  100بٌت خ  20إٌجار بٌوت مركز التكوٌن 
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  درهم. 20000مجلة وإشهار 

  مرتقبة درهم بدون احتساب تنمٌة العضوٌة ال 225000درهم =  50×  4500=  4÷  18000إنحراط األعضاء

 درهم .  265000درهم =  50× عضو  5300وهى عن كل سنة 

 .وبٌنما ٌكتمل مركز بناء األطر 

 -عقد برنامج مع الحزب: -9

إن التنمٌة البشرٌة فً المغرب أصبح من األولوٌات األساسٌة لسٌاسة المغرب لتعبئة الطاقات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

عضو ببلوغ سنة  50000عضو حالٌا إلى  18000لورش الهام للتنمٌة العضوٌة للكشفٌة من وإٌمانا منا للمساهمة فً هذا ا

2020. 

 نو أن ندرس عقد برنامج للحزب حتى نحدد ما علٌنا وما على الدولة وما على الحزب.-

التنمٌة البشرٌة والعضوٌة المٌزانٌة األولٌة المقترحة لمؤتمر الجمعٌة اإلدارٌة وما ٌجب الحصول علٌه حتى نحقق أهدافنا فً -

 وتكوٌن األطر.

 * تهٌئ مقابلة مع األمٌن العام لتحدٌد مكانه منظمة الكشاف المغربً.

 -الجامعة الوطنٌة للكشفٌة المغربٌة : -11

تعٌش  بٌنماإن الحركة الكشفٌة فً المغرب حالٌا تعٌش حالة غٌبوبة مع الجامعة الوطنٌة والتً ال تستجٌب إلى متطلبات الشباب      

 فٌه جمعٌات حدٌث العهد وفً تنمٌة مستدامة ونشاط وطنً ودولً تحسد علٌه.

بعٌن االعتبار الشعار ) الكشفٌة المغربٌة  لهذا نقترح على القٌادة العامة العمل إلحٌاء أنشطة الجامعة مع األخذ -

 فتاح الجامعة على الجمٌع.للجمٌع ( واحتضان الجمعٌات الغٌر منتمٌة للجامعة وتحدٌد شروط لالنخراط وان

إعطاء دفعه جدٌدة وقوٌة لنشاط الجامعة بتهٌئة عقد برنامج مع الدولة لتحدٌد ما علٌنا وما على الدولة وتحدٌد  -

مقر الجامعة ........  –انتداب متفرغٌن  –مٌزانٌة للنهوض بالحركة الكشفٌة بالمغرب من ) تحدٌد مخٌم معمورة 

 إلخ (

  -مر :جدولة تحضٌر المؤت-11

  -اجتماع القٌادة العامة لتحدٌد التوجٌهات األساسٌة ) شهر أكتوبر ( :-  

 وتحدٌد النصاب والبت فٌه : السادة حضور المؤتمرعدد  -1    



16 
 

 .الرعاٌة 

 .التارٌخ والمكان 

 .المٌزانٌة 

  مقترح ) لنعمل لألجٌال الصاعدة (شعار المؤتمر. 

  ًالسادة حضور المؤتمر.تهٌئ المطبوعات والمستندات لتوزٌعها عل  

 :2014أكتوبر  26برنامج عمل اجتماع القٌادة العامة ٌوم  -2

 عرض رئٌس اللجة التحضٌرٌة للمؤتمر. -

 عرض القائد عبد الحق العراٌشً. -

 مناقشة توجٌه . -

 من المجلس الوطنً. األسماءتعٌٌن رؤساء اللجان واقتراح بعض  -

 مٌزانٌة المؤتمر. -

 تعٌٌن رئٌس للمجلس الوطنً. -

 دٌد تارٌخ المؤتمر وبرنامجه.تح -

 (. دجنبر - اللجان فً )نونبر إشغال -

 اجتماع اللجان وعرض الدباجة مع القٌادة العامة فً أوائل ٌناٌر. -

 برنامج المؤتمر المقترح: -3

 .الٌوم األول: التقرٌر األدبً والمالً ٌعرض علً شاشات العرض 

 عرض رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر. -

 عرض توجٌهً . -

 .الٌوم التانً : عمل اللجان 

 .الٌوم الثالث : عرض عمل اللجان وانتخاب القائد العام 

 البٌان العام. -
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 -ملحوظة:

 ترشٌح القادة على حسب قدراتهم وإعداد ورقة الترشٌح مرفقه بالسٌرة الذاتٌة والتزام بالتطوع.  -

 كل مندوب وطنً ٌساعد شاب حسب قدراته ومقدوره. -

 الورقة المقترحة توزع على أعضاء اللجان الغناء عطائهم. ههذ -
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