
 

 : إطار الكفاءات االستشارية لمستشاري خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية 3الملحق 

من دورة حياة استشاري خدمات   عديدةتطوير جوانب    هاالغرض من  حيث أنتحدد الوثيقة التالية إطار الكفاءات االستشارية.  

 والتدريب والدعم عن بعد.التوظيف والتوجيه  -المنظمة العالمية للحركة الكشفية  

يتطلب دعم تنفيذ خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية شبكة عالمية من المستشارين الذين يتمتعون بخبرة ومعرفة قوية 

ليس فيما يتعلق  بالكشافة فحسب ، بل يمتلكون أيًضا مجموعة من المهارات والكفاءات العامة التي ستسمح لهم بالتفاعل بشكل 

المستوى  هادف م الناس على  الحوار مع مجموعات مختلفة من  العمليات وتحفيز  ، وتسهيل  الوطنية  الكشفية  الجمعيات  ع 

 الوطني.

يمكن وصف إطار عمل كفاءة مستشاري خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية بأنه يحتوي على ثالثة مجاالت  
 أساسية:

ا المستشارون بالفعل من والتي من المتوقع أن يكتسبه الكفاءات الكشفية .1

 خالل خبرتهم السابقة ككشافة.

 
والتي من المتوقع أن يكتسبها   الكفاءات الخاصة بمجال الخدمة  .2

 المستشارون بالفعل من خالل دراساتهم وتدريبهم وخبراتهم السابقة.

 
، والتي سيكون المستشارون  قادرين على تطويرها  كفاءات االستشارات .3

 أثناء التدريب الشخصي.

 

 فيما يلي وصف موجز لكل فئة من فئات الكفاءات.

 المؤشرات السلوكية  توصيف الكفاءة  المجال 
يستخدم األساسيات في جميع التفاعالت )الهدف، الوعد والقانون ، المبادئ ،   يطبق اساسيات الكشافة في جميع المهام الكفاءات الكشفية 

 الطريقة الكشفية(.

 يظهر السلوك األخالقي. 

 معرف كنموذج يحتذى به داخل الكشافة.

الخاصة بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية  و الحماية   يقبل ويطبق مدونة السلوك 
 من األذى وجميع االمور االخرى . 

يستخدم المعرفة الكشفية لتسهيل  
 اإلجراءات المتفق عليها 

تقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بنطاق الكشافة ومجاالتها في الجمعية الكشفية  
 الوطنية 

 يشجع النجاح لمشاريع محددة. 

 .2023يطبق وينقل رؤية وأهداف المنظمة العالمية للحركة الكشفية لعام 

 يدعم الجمعيات الكشفية  الوطنية للنظر في حلول مرنة ومبتكرة. 

 تطوير خطة عمل مناسبة للجمعيات الكشفية الوطنية.يسهل 

يقدم خدمات عالية الجودة للجمعيات  
 الكشفية الوطنية

إظهار القدرة على تقديم األعمال االستشارية من خالل خدمات المنظمة العالمية 
 للحركة الكشفية. 

 يساهم في تحسين خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية. 

يستكشف الحلول المخصصة مع الجمعية الكشفية الوطنية مع مراعاة السياق الذي  
 تعمل فيه الجمعية الكشفية الوطنية .

 يطور ويجمع ويدعم ويستخدم أفضل الممارسات من الجمعيات الكشفية الوطنية.

الكشفية ويبني  يتعلم من الخبرات االستشارية السابقة في المنظمة العالمية للحركة 
 عليها.

 تنفذ مبادئ مشاركة الشباب في جميع األعمال التي يتم النظر فيها واالضطالع بها.  يعزز النمو ومشاركة الشباب 

تحدي الجمعيات الكشفية الوطنية لتخطيط وإشراك ومراقبة مشاركة الشباب في  
 جميع األعمال المخطط لها والمضطلع بها. 

 األعضاء لزيادة العضوية من الشباب والكبار. تتحدى 

يشجع على االعتراف واالحتفاظ والممارسات الشاملة في جميع األعمال المخطط  
 لها والمضطلع بها. 



 

 

 المؤشرات السلوكية  توصيف الكفاءات  المجاالت 
 التكيف ، عند الحاجة.يظهر المرونة والقدرة على  يطبق السمات الشخصية للدور  الكفاءات االستشارية 

 يحافظ على الموضوعية تجاه المواقف واألشخاص.

 يُظهر الثقة بالنفس عند وضعه في مواقف جديدة أو صعبة. 

 الحفاظ على التنمية الشخصية وتشجيع اآلخرين.

 يدير العمليات الصعبة والمواقف غير الواضحة.

 يحدد ويقيم ويؤكد مع أصحاب المصلحة الرئيسيين احتياجات جمعيتهم.  ويستخدمها يقيم المعلومات بشكل نقدي 

 يعزز االستخدام الفعال للبيانات للحصول على التقارير وتجميعها. 

 يطبق أدوات إدارة المشروع في تقديم الخدمة.

 الرئيسية. يستخدم مهارات التفكير االستراتيجي لتحديد القضايا والمتطلبات 

 يطبق مهارات التفكير المنهجي في تقديم الخدمة.

إجراء عمليات تحليل المخاطر والتخفيف من حدتها وتعزيزها فيما يتعلق  
 باالستشارات. 

يستخدم مهارات االستشارات بشكل  
 خالق 

 يوضح مهارات التيسير لعمليات إدارة االجتماعات  المجموعات. 

 العالقات التي تدعم التعاون المنصف والمستمر. نماذج بناء 

 يطبق مهارات إدارة التغيير لتوجيه اآلخرين لتحقيق نتائج ناجحة.

يشارك في المهارات المؤثرة لمساعدة اآلخرين على قبول األفكار والمقترحات من  
 خالل مهارات التعامل مع اآلخرين واإلقناع.

 الفعالة بما في ذلك األسئلة الذكية لجمع المعلومات. يستخدم االتصاالت 

 يتصرف وفق مبادئ التنوع والشمول في جميع األعمال التي يتم القيام بها.  يسهل الحساسية الثقافية ويوعي بها  

 يظهر الوعي بالثقافات المختلفة واألشخاص المشاركين في العمل. 

 

 المؤشرات السلوكية   توصيف الكفاءة  المجاالت 
يبادر ويشجع ويقود األنشطة في مجال   كفاءات الخدمة 

 الخدمة 
يظهر فهماً جيداً لمجال  الخدمة واألنشطة ذات الصلة بالمنظمة العالمية للحركة  

 الكشفية. 

يساهم بشكل شخصي في العمل في مجال التخصص للحفاظ على استمرار العمل   
 المستمر. والمساهمة في التحسين 

تنسق بشكل وثيق مع فرق الخدمة المعنية و / أو مسار العمل لضمان التعاون 
 ومحدثة.

يشجع اآلخرين في جميع مستويات الكشافة على القيام بالمشاريع وتبادل األفكار  
 والنتائج المتعلقة بمجال الخدمة. 

المستقبلية التي تتعلق بمجال  يبادر بأفكار محددة ومبتكرة للمشاريع واألنشطة 
 التخصص وتؤثر عليه. 

 يعزز أهمية العمل الجماعي والتواصل في مجال الخدمة.  يساعد اآلخرين في مجال الخدمة 

 يقدم مشورة الخبراء لآلخرين بشأن المصادر المناسبة لمزيد من المعرفة. 

 اآلخرين في مجال الخدمة. يقيّم وينصح ما هي الموارد المتاحة لمساعدة 

 يتعهد بمزيد من التعلم الشخصي ويشجع اآلخرين ، ويشارك ذلك عبر الشبكات. 

 يساهم في خلق شراكات محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال الخدمة. 

يستخدم التكنولوجيا المتفق عليها لتعزيز  
 مجال الخدمة 

ات الصلة التي سيتم استخدامها على دراية بالبرامج المتفق عليها والبرامج ذ
 كمستشار للمنظمة العالمية للحركة الكشفية. 

 يوضح مهارات في البرامج االختيارية والمتفق عليها. 

يطبق التكنولوجيا المتفق عليها على جميع المهام التشغيلية في الوقت المناسب  



 

 ويشجع ويدعم اآلخرين للقيام بذلك. 

يطبق التكنولوجيا المتفق عليها على جميع المهام التشغيلية في الوقت المناسب  
 ويشجع ويدعم اآلخرين للقيام بذلك. 

 يشجع على استخدام  
 والموارد المناسبةاألدوات 

على دراية بالموارد التي تم تطويرها داخل وخارج الكشافة التي يمكن أن تدعم  
 مجال الخدمة. 

يعمل بشكل شخصي مع اآلخرين ويشجعهم على تصميم وتطوير أدوات جديدة 
 تتعلق بمنطقة الخدمة. 

الموارد في هذا  يعزز تنمية الموارد المرتبطة بالمشاريع التي تساهم في تجمع 
 المجال. 

 يتواصل مع فرق الخدمة و / أو مسار العمل فيما يتعلق بتطوير الموارد واألدوات. 

 يقيم الموارد واألدوات الجديدة ويقدم المشورة.

 

ن  من المتوقع أن يمتلك مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية بالفعل بعض هذه الكفاءات ولكن سيتم دعمه م
 خالل االستشارات اإللزامية والتدريب على الخدمة لتلبية جميع الكفاءات المطلوبة لهذا الدور. 


