
 

 : دور مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية٢المرفق 

  بتطوير الكشفيةقدرة الجمعيات الكشفية الوطنية  من خالل الخدمات المقدمة لتعزيز    المتميز  دعمالتقدم المنظمة العالمية للحركة الكشفية  
الكشفية تحسين جودة    عن طريق أو  البرامج واألنشطة  الموارد ومجموعات األدوات  الخدمات من خالل مشاركة  تقديم  يمكن  عقد  . 

 الدعم الشخصي عند الطلب والمصمم لتلبية احتياجات الجمعية الكشفية الوطنية.تقديم االجتماعات عبر اإلنترنت أو 

 

 مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية  الوظيفي  المسمي 

سوف يكون مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية مسئوًال أمام إقليمه   تقارير إلى ينسق مع/ يرفع 
العالمية  المستشارين  دعم  مجموعة  قبل  من  دعمه  يتم  بينما  يومي،  أساس  على 
وقيادات الخدمة كعضو في المجموعة العالمية لمستشاري خدمات المنظمة العالمية  

 للحركة الكشفية. 

للحركة الكشفية هي شبكة عالمية من   المنظمة العالميةشاري خدمات  مجموعة مست المنصب تعريف
في مجاالت الخدمة المختلفة. هذه الشبكة، المكونة من متطوعين    الخبراء المدربين 

الدعم   وتقديم  الخبراء  تقديم مشورة  على  قادرة  للجمعيات وموظفين،    المستهدف 
 ية للحركة الكشفية.الكشفية الوطنية على أساس نموذج خدمة المنظمة العالم

 من المتوقع أن يكون مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية:  األدوار والمسئوليات

 .لديه بالفعل مستوى جيد من الفهم والخبرة في الخدمة المعين لها 
   في والمعرفة  والكفاءات  االستشارية  الخبرة  بشكل محدث  لديه  متوفر 

مجال الخدمة المعني من خالل حضور جلسات التدريب نصف السنوية  
عبر اإلنترنت التي تقدمها مجموعة دعم المستشارين العالمية والتدريب 

 السنوي لتجديد المعلومات الذي يقدمه قادة الخدمة.  
    للخدمة، المعلومات األساسية الضرورية التي يكتسب، بمجرد التعيين

 يوفرها فريق الخدمة بشأن الخدمة التي تطلبها الجمعية الكشفية الوطنية. 
   (أو خارطة طريق) يدعم الجمعيات الكشفية الوطنية لتطوير خطة عمل

تتعلق بطلب الخدمة إذا لزم األمر أو دعم خطة العمل التي وضعها فريق  
 الخدمة. 

 ويوفر الدعم المباشر بناًء على طلب الجمعيات الكشفية   يقدم المشورة
 الوطنية وموافقة عضو فريق الخدمة.

  الوضع معه ويطلعه تطور  ويتابع  الخدمة  فريق  يتشاور مع عضو 
 على سير طلب الخدمة. 

   الخدمة في  خبراتها  بشأن  التقرير  لتقديم  الوطنية  الكشفية  الجمعيات  يدعم 
ومشاركتها لهذه التجربة من خالل منصة خدمات المنظمة العالمية للحركة  

 الكشفية.
   .يقوم بتقييم الخدمة المقدمة في غضون اإلطار الزمني المتفق عليه 
 المنظم خدمات  منصة  عبر  مهامه وحساباته  بإدارة  للحركة  يقوم  العالمية  ة 

الكشفية بشكل منتظم، بما في ذلك تحميل جميع الملفات الضرورية، وتحديث  
  توفرها، ومشاركة التحديثات على طلبات الخدمة، وما إلى ذلك.

يرجى الرجوع إلى إطار الكفاءات لمستشاري خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية. الكفاءات المطلوبة

أن يتمتع بها المستشار  التي يجبني من هذه الوثيقة الكفاءات الرئيسية  يوضح الجزء الثا
الكشفية للحركة  العالمية  المنظمة  توفر  بنجاح. سوف  التعيين  مرحلة  اجتياز  أجل  من 

   فرص بناء القدرات لتطوير الكفاءات المتبقية في خالل فترة تكليف المستشار.

ومنصة    طرق العمل وشروطه اإلنترنت،  عبر  االجتماعات  اإللكتروني،  ،  Slackتعتبر  والبريد 



هي  الكشفية  للحركة  العالمية  المنظمة  خدمات  منصة  خالل  من  والتواصل 
 األدوات الرئيسية التي يجب على المستشار استخدامها. 

   يعد تقديم الخدمات عبر اإلنترنت أمًرا شائعًا، على الرغم من أنه قد يُتوقع بعض
 سفر خالل فترة التعيين لتقديم الدعم الشخصي للجمعيات الكشفية الوطنية. ال

   تقديم يتم  الشخصي ضروريًا، سوف  الدعم  فيها  يكون  التي  المناسبات  في 
 دعًما عمليًا ولوجستيًا للزيارات الميدانية من جانب مركز الدعم اإلقليمي. 

 ه، ودعم األقران،  سيتم توفير فرص التدريب المستمر والدعم عن بعد (التوجي
 دعم مجموعة دعم المستشارين العالمية).

يتم تعيين المستشارين عن طريق دعوة مفتوحة من قبل الكشافة العالمية. سوف   التوظيف والتعيين
يتم تقييم المرشحين المدرجين بالقائمة المختصرة من جانب اإلقليم بالتنسيق مع  

 مجموعة دعم المستشارين العالمية. 

  عند تقديم الطلب، يجب أن يتم التصديق علي كل مستشار من جانب جمعيته
 ة.الكشفية الوطني

  دورة ذلك  في  بما  الشخصية،  االستشارية  المهارات  تدريب  من  االنتهاء  عند 
الحماية من األذى والتوجيه اإللكتروني، سيتم إبرام اتفاق مشترك بين المستشار  

 والمنظمة العالمية للحركة الكشفية. 

  .بعد االنتهاء بنجاح من عملية التدريب، سيتم إجراء التعيين الرسمي 

شاملة  األداء  مراجعة مراجعة  في  المشاركة  المستشارين  من  سيُطلب  التعيين،  مدة  في  مرتين 
دعم   مجموعة  عضو  أو  الخدمة،  قائد  أو  إقليمي،  قائد  مع  كامل  بشكل  لألداء 
من   الواردة  التقييمات  إلى  المراجعة  هذه  تستند  سوف  العالمية.  المستشارين 

 الخدمات التي قدمها المستشار. 

يعمل مستشارخدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية بشكل عام لمدة ثالث  سوف   مدة التعيين 
 سنوات بعد تعيينه.

العالمية.    والكشافة  المستشار  بين  المشترك  االتفاق  بناًء على  التعيين  تجديد  يمكن 
 سيتم استشارة الجمعيات الكشفية الوطنية إلعادة الموافقة على المستشار قبل التجديد. 

 
 


