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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

باب 
ّ

الش الى جعل دور   2020-2018 باب 
ّ

للش الرؤية االستراتيجية املندمجة  تهدف 
فضاءات داعمة للّتمكين واالبتكار.

وتطوير  باب 
ّ

الش لدور  الجغرافي  االنتشار  في  الّنظر  إعادة  الهدف  هذا  ويتطلب 
تصور  في  باب 

ّ
الش تشريك  تعزيز  بهدف  وتسييرها  عملها  طرق  ومراجعة  تجهيزاتها 

مع  جديد  تصور  وفق  تصاميمها  في  الّنظر  وإعادة  وتقييمها  وتنفيذها  أنشطتها 
تستجيب  حّتى  باب 

ّ
الش بدور  البشرّية  املوارد  قدرات  تعزيز  أهمية  على  الّتأكيد 

ملتطلبات املرافقة والّتكوين والّتنشيط.

وإن تحقيق اهداف الّرؤية االستراتيجية املندمجة للشباب 2018-2020، يستوجب 
اب، 

ّ
ط بإعتباره حلقة الوصل والّتواصل املباشرة مع الش

ّ
حتما تمكين وتأهيل املنش

باتها.
ّ
لكي يتسّنى له أداء أدواره األساسّية واملختلفة وفق أخالقّيات مهنته ومتطل

عمل  تجويد  الى  الّسعي  إطار  في  ط« 
ّ

املنش كفايات  »مرجعي  موضوع  يتنزل  لذلك 
رها لديه والتي 

ّ
باب بالبحث عن الكفايات األساسّية الواجب توف

ّ
ط بدار الش

ّ
املنش

تكوينه  في  تلّقاه  ما  محّصلة  وهي  باب، 
ّ

للش موّجه  آخر  نشاط  أّي  عن  عمله  تمّيز 
األسا�سي أو خالل مسيرته املهنية،

ر 
ّ
ننا الحقا من تحديد مستوى الكفايات الّتي يتوف

ّ
ط سيمك

ّ
وإن مرجعي كفايات املنش

باب، ليتسّنى  للمشرفين على الّتكوين أو االنتداب 
ّ

عليها كّل منشط بمؤّسسات الش
من  الحقيقّية  االحتياجات  وفق  واقعّية  تكوين  إرساء منظومة  متقّدمة  في مراحل 
الّتكوين املستمر، وبالّتالي تأمين برنامج تكوين نظري وتطبيقي يستجيب لحاجيات 
ما سينعكس  للشباب، وهو  القطاعية  الرؤية  الحقيقّية وفق متطلبات  طين 

ّ
املنش

وسيدفع  أّوال،  باب 
ّ

للش املوّجهة  والبرامج  األنشطة  جودة  مستوى  على  إيجابّيا 
مباشرة نحو تحقيق األهداف املرسومة وبلوغ الّنتائج املرجّوة ثانيا.

توطئة
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شكرا لكّل من حلم معنا وساندنا، شكرا لكّل من آمن بجدوى الّتغيير وشاركنا في 
كر موصول خاصة لوكالة 

ّ
إلى املنشود، والش لنمّر معا من املوجود  ريق 

ّ
الط تعبيد 

الّتعاون األملاني الّتون�سي على دعمها الفني واملالي من أجل تحقيق هذا العمل ونشره. 

باب
ّ

اإلدارة العامة للش
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

أفرد دستور الجمهورّية الثانية الصادر في 26 جانفي 2014 الشباب بفصل كامل، 
وهو الفصل 8 الذي ينص على أّن »الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. حيث تحرص 
الّدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل 
واالقتصادية  االجتماعّية  التنمية  في  إسهامه  توسيع  وعلى  املسؤولّية  تحمله  على 

الثقافّية والسياسّية.

إلى  املوّجه  املعياري  اإلطار  تجّسد   »2020-2018 للشباب  القطاعية  »الرؤية  إّن 
الّدستور  عنها  عّبر  التي  الّديمقراطية  والقيم  املبادئ  وكذلك  الشباب،  إدماج 
باب إلى مبدع ونشط وحامل لروح املواطنة 

ّ
الجديد، حيث تصّنف هذه الّرؤية الش

ل »قوة فاعلة في خدمة بناء الوطن«.
ّ
ومستقًل يمث

غير  هياكل  فهي  الّرؤية،  هذه  تنفيذ  في  رئيسًيا  دوًرا  الشبابية  املؤّسسات  تؤّدي 
ر لهم إطار عمل وتشّجعهم على اكتشاف إبداعاتهم 

ّ
باب توف

ّ
نظامّية قريبة من الش

واستقاللّيتهم وروح املواطنة فيهم وقدرتهم على الحركة.

ومنشطين  –مديرين  الشباب  بمؤسسات  التنشيط  إطارات  يعّد  الّسبب،  ولهذا 
وتطوير  ربوّية 

ّ
الت الفضاءات  تكييف  عن  مسؤولون  البيداغوجي-  التفقد  وهيئة 

وتطبيق مفاهيم تربوية جديدة وعن تأمين أنشطة مستحدثة للشباب.

»الرؤية  وفق  التربوية،  لإلطارات  املوّجه  بالكفايات  الخاص  املرجعي  اإلطار  ويمنح 
القطاعية للشباب«، مجموعة من الّتطبيقات التي تدعم في مجملها الّتغيير في أدوار 
الشباب  إطارات  أدوار  في  الّتغيير  الّتطبيقات  تدعم هذه  الشباب، كما  مؤّسسات 

داخل هذه املؤّسسات وخارجها.

I. الّسياق
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ومن هذا املنطلق، يمكن اإلستفادة من اإلطار املرجعي في:
التخطيط )التدابير( الكفيلة ببناء قدرات إطارات التنشيط.	 

املنهج/اإلختبار أو الدراسة الخاصة بالتكوين املستمر للمنشطين.	 

طين املتطوعين.	 
ّ

املنهج الخاص بادماج املنش

الوصف الوظيفي للخطط/بيان ووصف الوظائف.	 

حوارات/محادثات في إطار الزيارات التفقدية ملؤسسات الشباب.	 

الّتقييمات التي تتّم في إطار زيارات الّتفقد ملؤّسسات الشباب.	 
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

وفق  التربوي  الّتنشيط  إلطارات  املوجه  بالكفايات  الخاص  املرجعي  اإلطار  إّن 
تساعد  التي  التطبيقات  من  جملة  يشمل  والذي  للشباب«،  القطاعية  »الرؤية 
وتدعم وتؤطر عملية الّتغيير املؤّسساتي لدور الشباب من خالل أنشطة يؤّمنها 

املنشطون.

    من هذا املنطلق، يفيد اإلطار املرجعي هذا في:

 

 الّتكوين:
الّتخطيط لتدابير بناء قدرات إطارات الّتنشيط التربوي.	 

مجاالت 	  تحديد  أجل  من  ربوي 
ّ
الت الّتنشيط  إلطارات  الذاتي  الّتقييم 

م الفردّية الخاصة بهم.
ّ
التعل

املنهج/ االختبار الخاص بالّتكوين املستمّر إلطارات التنشيط التربوي.	 

طين املتطّوعين.	 
ّ

املنهج الخاص بإدراج املنش

م الذاتي.	 
ّ
املواد الخاّصة بالتعل

  

االنتداب:
ة.	 

ّ
الوصف الوظيفي للخط

مقابالت العمل.	 

II. تطبيق اإلطار املرجعي
 الخاص بالكفايات
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الّتقييم:
املحادثة في إطار تفقد دور الشباب.	 

الجلسات التقييمية التي تتم في إطار الزيارات التفقدّية لدور الشباب.	 

تقييم األثر.	 

ط في عالقة بالكفايات املهنية باإلعتماد على املعايير الّتالية:
ّ

    يتّم تقييم املنش
انجاز األعمال املرتبطة بالوظيفة املهنية.	 

املردودية.	 

الّسلوك املنهي.	 

القدرة على الّتنظيم.	 

البحث واإلبتكار.	 

اجراء الّتقويم املنتظم لكفايات املنشط: عملية تقويم املواقف، املهارات 	 
ومسار  تكويني  مسار  في  ربوي 

ّ
الت الّتنشيط  إطار  اكتسبها  التي  واملعارف 

أداء يكون مرتبطا بالّرؤية القطاعية، ويكون تقييما منتظما.

وضع نظام ملعالجة البيانات والّتقارير حول تنفيذ املحاور اإلستراتيجّية 	 
ووضع آلّيات لتقدير جهد ودعم الّسلوك اإليجابي على مستوى املبادرات 

اإلبداعّية.
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

بالكفايات بمساعدة  الخاص  باب بوضع اإلطار املرجعي 
ّ

للش العاّمة  قامت اإلدارة 

ودعم وكالة الّتعاون الّتونسية األملانية وبتشريك مجموعة من املتفّقدين ومديري 

باب 
ّ

الش وأنشطة  برامج  مصالح  ورؤساء  الّتنشيط  وإطارات  باب 
ّ

الش مؤّسسات 

باب 
ّ

الش لشؤون  الجهوية  باملندوبّيات  بابية 
ّ

الش األنشطة  تنمية  وكواهي  ومديري 

شهر  بين  املمتّدة  الفترة  خالل  باب 
ّ

للش القطاعّية  »الرؤية  ينّفذ  والذي  والّرياضة، 

ديسمبر 2018 وشهر فيفري 2019.

كان الّتم�ّسي املّتبع خالل ورشتي االبتكار كاآلتي:

ورشة العمل 1 – األهداف:
باعه؛	 

ّ
فاق على تعريف ملفهوم الكفاية املكتسبة الواجب ات

ّ
االت

باب؛	 
ّ

وصف الهدف من الّتغيير حسب الّرؤية القطاعّية للش

طة 	 
ّ

ط/املنش
ّ

تجميع الّسلوكّيات امللموسة )الّسلوكّيات الّراسخة( للمنش
التي تساهم في تحقيق الهدف؛

والّتقنية 	  واالجتماعّية  خصية 
ّ

الش )املهارات  زمة 
ّ

الال املهارات  تجميع 
والتي  املوصوفة  الّسلوكّيات  أساس  ل 

ّ
تشك والتي  ط 

ّ
للمنش واملنهجّية( 

تساهم في تحقيق الهدف.

جمع ومراكمة جوانب الّسلوك املؤّدية إلى حسن وضع الكفاية في مسارها 	 
الّصحيح.

III. املنهجّية املعتمدة يف اعداد 
الّدليل

1
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ط/	 
ّ

باملنش ق 
ّ
يتعل باب فيما 

ّ
الش التي عّبر عنها  بات 

ّ
باملتطل الّنتائج  مقارنة 

طة الجّيد)ة(/الّناجح)ة(.
ّ

املنش

واملعارف 	  واملواقف  الكفاءة  جوانب:  يشمل  مسار  في  البيانات  تجميع 
واملهارات والّسلوك الّراسخ. 

يمكن إضافة عناصر الكفاية إلى ثالثة أبعاد:

 البعد املعرفي املرتبط بتملك املعارف املتعلقة باملهّمة أو بماّدة اإلختصاص أو 1. 
بيداغوجيا الّتنشيط.

البعد العملي ويعني اكتساب القدرات واملؤّهالت العملّية في آداء املهام.. 2

 البعد القيمي ونعني به جملة املواقف والّسلوكّيات أي ما اصطلح على تسميته 	. 
بأخالقّيات مهنة الّتنشيط املحترف.

ورشة العمل 2 – األهداف:
ضبط وتحديد مستويات الكفاية.	 

 	 1 ربوي: 
ّ
الت الّتنشيط  إطارات  لدى  وأبعادها  الكفاية  مقّومات  تجميع 

الّسلوكّيات  القيمي،  البعد   –  	 العملي،  البعد   –  2 املعرفي،  البعد   –
لين 

ّ
املمث طات 

ّ
طين/املنش

ّ
للمنش الّراسخة(  )الّسلوكّيات  امللموسة 

ملستويات مختلفة من الكفاية.

تّم 	  الّتي  للمالحظات  وفًقا  بالكفايات  الخاص  املرجعي  اإلطار  تعديل 
تقديمها خالل الورشة.

2
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

إلى 	  مبوبة  بيانية  في جداول  الكفاية  لنموذج مستويات  البيانات  تجميع 
ثالثة أبعاد.

ورشة العمل 3 – األهداف:

باب خالل ورشتين:
ّ

     تّم تعديل هذه الوثيقة وصادق عليها متفّقدو الش
وذلك 	  والّتطبيق،  والّتمتين  والّدعم  واملراجعة  رجمة 

ّ
للت األولى  خّصصت 

خالل شهر أفريل 2019 

غوي 	 
ّ
ركيب الل

ّ
انية خالل شهر أكتوبر 2019 للّتدقيق والت

ّ
وخّصصت الث

وتصحيح ومالئمة املفردات البيداغوجّية.

3
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أ. مجاالت استعمال الكفايات
ر لدى 

ّ
باب يجب أن يتوف

ّ
لتنفيذ »الرؤية القطاعية للشباب« بمؤّسسات الش

ربوي مجاالت الكفايات الّسبع الّتالية:
ّ
إطارات الّتنشيط الت

IV. اإلطار املرجعي الخاص
 الكفايات

التمّكن من مختلف املقاربات والتقنيات . 1
اإلبداعية والتمكن من طرق تعليمها 

وتطبيقها.

مرافقة الشباب يف مبادراته )األنشطة/. 2
النوادي/املشاريع( والنهوض بها.

تكوين وتوظيف قنوات تواصل وتعاون مع . 3
مختلف الشركاء

االلتزام بمسار إعداد الشباب لإلدماج . 4
املهني

تحديد املواهب الشبابّية، مرافقتها . 6
ودعمها وتثمين قدراتها.

توجيه الشباب ومرافقتهم يف . 5
تكوينهم ىلع املواطنة الفاعلة

تدعيم إرادة الشباب وإمكانّياتهم يف . 7
مجال االكتشاف والتنّقل

املهارات الشاملة:

محور »الّشباب رّواد األعمال«

محور»الشباب املبدع«

محور »الشباب املواطن«

محور »الشباب الجّوال أو الّنشط«
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

ب. تعريف األصناف املعتمدة يف وصف الكفايات
بالكفايات:  خاّصة  مكّونات  ثالثة  على  بناء  للكفايات  الّسبع  املجاالت  تحديد  تم 

الكفاية واملواقف والّسلوكات.

	 تعريف »املهارة« : هي القدرة على إدارة الوضعّيات بشكل مناسب، حتى في ظّل
ظروف صعبة وغامضة وغير معروفة.

تعريف املعرفة          هي الّتمثيل املعرفي لنظرّيات املهنة.	 

تعريف املهارة          هي معرفة الوسائل التي من شأنها إنجاز املهّمة عبر 	 
نسج  أو  الشخصّية  العواطف  إدارة  عبر  أو  املكتسبة  األساليب  تطبيق 

العالقات مع اآلخرين.

أهداف، 	  وفق  الفرد  تصّرف  طريقة  هي  املواقف/الّسلوك        تعريف 
 إذا كان الّسياق 

ً
جاه سلوك الفرد، خاصة

ّ
وعلى أساس قيم. وهي ما يحّدد ات

 وصعًبا وإذا كان من املستحيل االعتماد على العادة/التعود.
ً

مجهوال

إّن الكفاية كمجموعة معارف ومهارات وقيم تبدو غير ظاهرة، فالفرد ال يستطيع أن 
 عندما يتواجد في محيط/بيئة ضامنة لحرية الفعل/الحركة، 

ّ
يظهر سلوكا كفؤا إال

ففي هذه الحالة تظهر الكفاءة عبر سلوك راسخ، وهي قاعدة عاّمة. 

	 ننا من
ّ

تعريف »سلوك راسخ«       : سلوك ملموس ونموذجي و/أو محدد يمك
استنتاج أن الفرد لديه مهارة معينة.

توجد قائمة خاّصة بالّسلوكيات الراسخة املحتملة تكّمل وصف الكفايات.

ج. جذاذات الكفايات
ويمكن  وليست شاملة  ما  إلى حد  تمثيلية  املهارة  في وصف  املذكورة  الجوانب  تعّد 

استكمالها وفًقا الحتياجات التطبيقات املختلفة.



جذاذات 
الكفايات الّسبع
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

)CIT، CRE، MOB، ENP( 1. تعلم وتطبيق تقنيات التنشيط والتفكير اإلبداعي

الّسلوكات

	االستقاللية	االنفتاح

	التأقلم	التعاون

	املسؤولية	االندماج

	النشاط  	االستشراف

املعارف 

	القدرة على إدارة الحوار وتبسيطه

	التأطير / املرافقة / التدريب

	تقنيات التنشيط

	.القدرة على التصرف في النزاعات وفضها

	تقديم أنشطة هادفة / تحديد املسارت دون تحديد نتائج مسبقة 

	تنظيم ورشات التفكير اإلبداعي

	تعديل السلوكات

	العمل الجماعي

	تذوق الجمال واإلبداع / اعتماد الحس الجمالي واالبداعي

	  القدرة على التخطيط والتنظيم وتحديد األولويات

	التأقلم مع ظروف العمل

	فض اإلشكاليات

	استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املهارات

	تعلمية

	بيداغوجيا التأطير واإلبداع

	تقنيات ديناميكية املجموعة

	طرق تحفيز الشباب
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	التفكير اإلبداعي  

	االستباق والتجديد 

	تقنيات القيادة والتنشيط

اقف املو

	تطبيق املنشط لتقنيات العمل التشاركي اإلبداعي

	تثمين أساليب التجديد واالبتكار .

	تصميم وتطوير األدوات التنشيطية

	.يفّضل الّتعاون على الّتنافس

	.يوفر بيئة مالئمة لإلبداع من خالل األنشطة والبرامج

	.يترجم أفكار الشباب إلى أفعال

	التفكير اإلبداعي

	.يطّور سلوك الشباب

	.ين�سئ عالقات تربوية مع الشباب ويقوم بإدارتها

	.يصقل التفكير النقدي لدى الشباب

	.يعّزز روح الحوار واملشاركة بين الشباب

	 فسح مجال من الحرّية واالستقاللّية وحسن توظيف املواد الرسمية

	إنشاء بنك معلومات / قواعد بيانات حسب املواضيع
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

)ENP ، MOB ، CRE ، CIT( 2. دعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وتشجيعها

الّسلوكات 

	االنفتاح 	االستقاللّية

	التعاون 	تعّدد املهارات

	النزاهة 	املسؤولّية

	االستشرافّية 	الديناميكّية

املعارف

	ضبط االحتياجات وتقييم املشاريع

	ديناميكية املجموعة

	الخطط التنفيذية للمشروع

	ثقافة املشاريع

	منهجيات البحث

	 الجانب اإلعالمي والدعاية

	)إجراءات طلب مقترحات مشاريع محلية أو إقليمية أو وطنية أو دولية )الجهات املانحة

	مفاهيم علم النفس في سن املراهقة

املهارات

	احترام أخالقيات املهنة

	القيادة الجانبية

	املقاربة التشاركية

	االستشراف

	أساليب برمجة تشاركية

	تقنيات التكوين

	 تحليل )كمي ونوعي( ملطالب الشباب

	ع /استباق التطور االجتماعي واالقتصادي ملمارسات الشباب
ّ
تشخيص وتوق

	تنفيذ املشاريع وتقييمها مرحليا وإجماليا
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	القدرة على التطوير

	القدرة على التنظيم

اقف املو

	تشجيع املبادرات الشبابية ومرافقتها ودعمها دون وصاية أو فرض الرأي

	املرافقة والتأطير في تنفيذ املشاريع

	تطوير أساليب التقييم

	يعزز مبادئ التشاركية في املشاريع 

	تبادل التبادل الخبرات

	اإلنصات واإلصغاء ملشاغل الشباب

	 .لديه مصلحة قوية في متابعة املشاريع. يقوم بتحفيز الشباب على طرح املزيد من األسئلة
القدرة على متابعة املشاريع وتحفيز الشباب

	تقسيم األدوار

	م جلسات حوار تكوينية وإعالمية
ّ
ينظ

	.يبني الثقة والوعي الذاتي بين الشباب أثناء عملية التنفيذ

	 يدير املتطلبات اإلدارية وجداول العمل بسالسة ... ويظهر الشجاعة املدنية للدفاع عن
أفكار الشباب لدى اإلدارة.

	.يظهر التحّمس ألفكار الشباب. يتقّبل جميع األفكار / املبادرات

	.يتقّبل الدور الجديد متعدد املهام / متعدد التخصصات كميّسر ومرافق عن طواعية

	.يكون قريبا من الشباب في شبكات التواصل االجتماعي

	.باع الخطوط العريضة للمستجدات العاملية من أجل مواكبة قضايا الشباب
ّ
يقوم بإت

	.يبحث عن املمارسات الجيدة لزمالئه ويستلهم منها

	.يقّدم مثال يحتذى به في تحّمل املسؤولية 

	.يظهر الرغبة في التصرف

	يجسد روح التفاؤل
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

 )ENP ، MOB ، CRE ، CIT( 3. حسن إستغالل وتوظيف شبكات التواصل
 

السلوكات

	التعاون 	االستقاللّية

	اإلندماج 	التأقلم

	االستشرافّية 	املسؤولّية

	الحياد 	الديناميكّية

	االنفتاح

املعارف

	مبادئ وتقنيات التشبيك

	الشبكات / الشراكات املحلية والوطنية والدولية

	مقاربات التعاون

	إستثمار الطاقات البشرية

	 القواعد القانونية واألخالقية والتشغيلية التي تحكم الجمعيات

	استراتيجيات التواصل والتسويق

	آليات تحديد مصادر التمويل

	معرفة بأدوات اإلعالمّية واملكتبّية وشبكات التواصل االجتماعي

	إدارة فض النزاعات

	التواصل اللفظي وغير اللفظي

املهارات

	إدارة االختالفات بين الثقافات

	 طرق التواصل الشخ�سي

	االنصات النشيط والتفّهم 

	تقنيات تنمية العالقات 

	تقنيات اإلقناع والدبلوماسية 

	ب والتفاوض
ّ
 تقنيات الترق
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	تقنيات االستقبال 

	الوضوح في التحليالت واملراسالت 

	)التسيير )االجتماعات والتظاهرات

	استغالل قواعد البيانات من أجل الحصول على مزيد من الشركاء

	تقنيات تحرير النصوص والتواصل )وسائل اإلعالم( ومعالجة املعلومات

	تثمين تكنولوجيات املعلومات واالتصال، مثل عروض الوسائط املتعددة

	استغالل راديو وتلفزيون الويب

	القدرة على وضع تصّورات واتخاذ القرارات

	الثقة في النفس

	ب األفكار
ّ
إبداء التسامح تجاه الغموض والتناقض وتقل

	عدم إطالق أي أحكام نهائّية على األشخاص / الوضعّيات

	إدارة الصراعات الشخصية

	الذكاء اإلجتماعي: فهم املشاعر الشخصّية ومشاعر اآلخرين

اقف املو

	 طة في فضاءات العمل و / أو التنشيط على اإلنترنت / الشبكات
ّ

ط/املنش
ّ

يشارك املنش
املحلية / الجهوّية / الوطنية. 

	ين�سئ منتديات حوار وبشبكات لتبادل الخبرات واملشاركة

	 .مة
ّ
يتواصل بطريقة واضحة ومنظ

	.ينصت بشكل جّيد إلى األشخاص

	.يسّهل التواصل بين الشباب

	.يتبادل املعلومات / األفكار

	.يكون شخصا محّل ثقة لدى الشباب والشركاء

	يشّجع الشباب والتعريف بالتجارب الناجحة

	.ين�سئ عالقات بسهولة

	صياغة نظام داخلي وتفعيله
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

	 مرافقة الشباب في تخطيط وتنظيم التظاهرات واألنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية
واأليام املفتوحة، إلخ.

	يقّدم التزامات واقعية للشباب

	.يحّدد الشركاء الرئيسيين لـدور الشباب ومواردهم ومهامهم

	 يعمل بشكل تعاوني ينّسق الجهود واألنشطة املوضوعة شخصّيا مع مختلف الهيئات التي
تعمل في كثير من األحيان في مجاالت مختلفة.

	يعّزز استخدام الشباب. لوسائل التكنولوجيا الحديثة

	.يساهم في تنفيذ مشروع شراكة. مع توزيع املهام واملسؤوليات على الشركاء

	 يتقن استخدام اإلعالمّية املكتبّية، على سبيل املثال صياغة وثائق حسب الحاجة، سواء
باستخدام برمجّية »الوورد«، أو »اإلكسل« أو »الباور بوينت«.
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  )ENP( 4. إعداد وإدماج الشباب للحياة املهنية

السلوكات

	االستقاللّية	االنفتاح

	التأقلم	التعاون

	املسؤولّية	النزاهة اإلندماج

	الديناميكّية	االستشرافّية

املعارف

	أسس ريادة األعمال

	أسس وتقنيات البحث عن وظيفة

	مسارات التوجيه الجامعي والتكوين املنهي

	برامج اإلدماج املنهي املختلفة

	إمكانيات ومسارات مختلفة لالنتقال املنهي

	وسائل التنقل والسفر وظروف اإلقامة

	التقنيات املتعلقة بمختلف املهن

	تقنيات كتابة مطالب العمل والسير الذاتية والتحضير ملقابلة عمل

	املنظمات املصدر وبرامج تمويل اإلدماج املنهي

	استراتيجيات التخطيط )الدولّية والوطنية( املختلفة في مجال سوق الشغل

	التشريعات املتعلقة بسوق الشغل

املهارات

	األساليب البيداغوجّي للتوعية املهنية

	أساليب اإلحاطة

	أساليب تحفيز وتشجيع الشباب/ على تطوير رؤية

	أساليب العمل مع األولياء

	 تقنيات استقبال الشباب وتوجيههم

	التقنيات التشاركية لنقل الجوانب املختلفة ملهنة ما إلى شاب مبتدئ
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

	أساليب نشر املعلومات واإلرشادات والتوجيه

	أساليب البحث

	)تكنولوجيات املعلومات واالتصال )اإلعالمّية وشبكات التواصل االجتماعي

	اكتشاف / تحديد سمات مهارات الشباب

	تقنيات تنمية املهارات الشخصّية للشباب

اقف املو

	 طة مع الشركات الناشئة/ األعراف وما إلى ذلك، ويقوم بتنظيم
ّ

ط/املنش
ّ

يتواصل املنش
اجتماعات مع رواد األعمال الشباب / أشخاص آخرين ذوو أهمّية من أجل التوعية املهنّية.

	  .ي
ّ

.  يرشد الشباب حول طرق وتنظيم وعمل مختلف الخدمات في املجتمع املحل

	 يضمن املشاركة النشطة للشباب في الدورات التكوينّية النظرية والتكوين العملي وفي
الترّبصات داخل املؤّسسات.

	 يرافق الشباب خالل املراحل املختلفة من اختيار املهنة واالندماج في سوق الشغل، بشكل
جماعي وفردي. 

	.يقوم بالتواصل املنتظم مع الشباب إلعالمهم حول فرص العمل الجديدة

	.تعزيز الثقة في الشباب من أجل انتقال منهي محتمل

	.يساعد الشباب على تطوير دفاتر العناوين وقواعد البيانات الخاصة بهم

	 ،يطلق أندية نوادي تخدم هدف اإلعداد لسوق الشغل )نوادي األلعاب، نوادي الروبوتات
النوادي الرقمية، إلخ(.

	 يقّدم ردود أفعال للشباب حول مهاراتهم األساسّية / سلوكياتهم من أجل أن يصبحوا
واعين بمكان العمل / من أجل إعدادهم للخبرة املهنّية. يبرز للشباب مهاراتهم األساسية 

الكامنة وخصائصهم السلوكية املؤثرة في محيط العمل.

	 م ويدير اللقاءات املواضيعية الخاّصة بتقديم املعلومات واإلرشادات. حول املحاور
ّ
ينظ

ذات الصلة / اإلهتمام 

	.يحّدد الطلبات واالستفسارات ويقوم بإدارتها حسب أولوّيتها

	.ينقل التجارب الناجحة للشباب

	.)يشّجع الشباب على اكتشاف إمكاناتهم )عدم فرض الرأي الشخ�سي عليهم

	.يشّجع الشباب على تطوير رؤية خاّصة بهم للمستقبل
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 )CIT( افقة الشباب في تكوينهم على املواطنة النشطة 5. توجيه ومر

السلوكات

	التعاون 	االستقاللّية

	النزاهة 	التكّيف

	االستشرافّية 	املسؤولّية

	الديمقراطّية 	الديناميكّية

	االنفتاح

املعارف

	التشريعات املتعلقة بعمل السلط العمومية وصالحياتها

	الدستور

	القانون اإلداري والتنظيم

	اإلطار القانوني للمشاركة املدنية

	 ثقافة حقوق اإلنسان

	 أسس القيم اإلنسانية

	قواعد وأشكال املشاركة املدنية

	 القواعد والقوانين االنتخابية

	أساسيات العمل البلدي

	مفاهيم الحياة الجمعياتية

	 قيم العمل الخيري والعمل التطوعي

	 األسس النظرية للمنظومة اإلعالمية

	 مفهوم حرية التعبير في وسائل اإلعالم

	 أساسيات التثقيف حول وسائل اإلعالم بما في ذلك الفرص والتحديات

	 التي تطرحها شبكات التواصل االجتماعي

	التدرب على تكوين شخصية ناقدة غير مستهلكة ملا تقدمه وسائل اإلعالم

	تخطيط ومتابعة املشاريع
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

املهارات

	 تقنيات إدارة النقاشات والتفاوض

	أساليب تفويض املسؤوليات

	...التواصل مع املجتمع املدني والجمعيات واملؤسسات، الخ

	إنشاء الجمعيات

	تصميم وإعداد املواثيق

	 ي، حول نقاط قّوة املجتمع ومشاغله
ّ

إنشاء وإدارة قواعد بيانات خاّصة باملجتمع املحل
ومشاكله )اعداد دراسات مونوغرافية خاصة باملجتمع املحلي(

	على سبيل املثال

	)تقنيات صحافة املواطن )التحريرية والتقنية

	التربية على وسائل اإلعالم

	إتقان استخدام شبكات التواصل االجتماعي من أجل تنفيذ حوار مدني

	إتقان استخدام األدوات الرقمية للمشاركة في النقاشات املدنية بطريقة متوازنة وإدارتها

	 قبول االختالف في اآلراء

	اإلدارة الديمقراطية للنقاشات بين الشباب ومعهم

	)تقنيات إدارة النزاعات )تقنيات فض النزاعات

اقف املو

	 طة مؤسسته نموذجا/فضاء. للتربية على املواطنة
ّ

ط/املنش
ّ

يعتبر املنش

	تاهيل الشباب الدماجهم في النسيج الجمعياتي والحياة السياسية

	 .مساعدة الشباب على تنظيم أنشطة خيرية وتطوعية لفائدة املجتمع 

	 .يساعد الشباب على مساندة/دعم / مناصرة األفكار الجيدة لآلخرين

	 خلق مناخ من الثقة بين الشباب

	التشجيع على املبادرة وتنظيم أنشطة مواطنية

	.يساعد الشباب على إدراك حقوقهم وواجباتهم املدنية

	 .يعّود الشباب عل املشاركة واتخاذ القرارات

	 م زيارات إلى املؤسسات الدستورية وتحفيز الشباب على املشاركة في الشأن املحلي
ّ
ينظ
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	 ،يحّفز الشباب على إدارة وتنظيم أنشطة في مناطق مختلفة )معهد ثانوي، مقهى، شارع
الخ...(

	.يخلق مناخ من الثقة

	 توطيد وتعزيز الثقة مع الشباب

	 م الشباب كيفية فتح قنوات تواصل مع غيرهم من املتدخلين وكيفية تقديم ردود
ّ
يعل

أفعال.

	 إلتزام الحيادية في توجيه الشباب نحو العمل السيا�سي

	 لديه عالقات جيدة مع مكونات املجتمع املدني وكسب عالقات جيدة مع مكونات املجتمع
املدني

	)...يقبل باالختالفات )الجنس، العرق، املنطقة، الخ

	يتصرف كمواطن فاعل / مسؤول

	)يعتبر اآلخر كائنا مفكرا )وليس رقما أو مشاركا أو عضوا
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

  )CRE( 6. تحديد وتثمين وتعزيز ومتابعة مواهب الشباب

السلوكات

	االنفتاح 	االستقاللّية

	التعاون 	التكّيف

	النزاهة 	املسؤولّية

	 االستشرافّية 	الديناميكّية

املعارف

	علم نفس تنمية الشباب/املراهقين

	علم النفس السلوكي

	 البيداغوجيا الفارقية

	)ثقافة الشباب الحضرية )ثقافة الشباب املجتمعية

	معرفة السياقات الخصوصية للشباب

	معرفة املدارس املتخصصة في التكوين

	أساسيات مقاربة النوع االجتماعي

	األسس النظرية لإلبداع

املهارات

	تقنيات التحفيز، مثل

أسلوب تثمين الشباب ومهاراتهم املكتسبة عن طريق الخبرة 	 
أسلوب تقديم ردود أفعال إيجابية 	 
التطلع إلى املستقبل	 
إدارة القدرة التنافسية	 

	تقنيات إجراء املقابالت

	أساليب اختبار لتحديد مواهب الشباب

	تحديد املعايير الفردية للجودة والنجاح

	تحديد األهداف النوعية والكمية
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	 تأقلم نسق التقدم حسب االمكانيات

	تحليل العادات والسلوكيات الجيدة ونقلها إلى الشباب

	 مقاربات اإلبداع

	)وضع األمور في سياقها )دور الشباب

	اإلنصات النشيط

	 التحفيز الذاتي

	أساليب مختلفة

اقف املو

	.طة مساحة ألفكار الشباب ويثٍمن املبادرات
ّ

ط/املنش
ّ

يعطي املنش

	.يأخذ الشاب كما هو ويكتشف نقاط قوته. يمتلك حس املالحظة ويكتشف املواهب

	.يطور خطط مختلفة

	.يطور احترام الذات لدى الشباب، مثال تشجيع الشباب خالل لحظات النجاح ودعمهم

	.يحل محل الشاب دون الخضوع إلى تسلسل هرمي

	.يساعد الشباب على النضوج. يدعم أفكار املواهب الشابة أو مشاريعها

	.يعتبر الشاب فاعال رئيسيا في التنشيط ويترك له ادوار تتالءم مع مواهبه

	.ين�سئ نواد جديدة حسب املواهب

	.يطور املبادرة واالستقاللية لدى الشباب

	 يصاحب أفكار الشباب ويثمنها

	 يوجه ويتابع املواهب الشابة : مثال وضع هذه املواهب  في بيئات مالئمة خارج املؤسسة
الشبابية 



32

الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

 )MOB( ل
ّ

7. تعزيز إرادة وفرص الشباب الكتشاف قدرتهم على التنق

السلوكات

	االنفتاح 	االستقاللّية

	التعاون 	التكّيف

	النزاهة 	املسؤولّية

	االستشرافّية 	الديناميكّية

املعارف

	مشاريع ومبادرات   التجديد املحلية واإلقليمية والوطنية والدولية

	)الثقافة العامة )خاصة في التاريخ والجغرافيا واالقتصاد

	أسس التواصل بين الثقافات

	 اللغات

	السياق الحالي والتوجهات والتحديات التي تواجه السياسة الثقافية املحلية

	البيئة االجتماعية والثقافية في املنطقة

	)السياق الوطني والدولي )الجغرافية السياسية

	اإلسعافات األولية

	ديناميكّية املجموعة

املهارات

	إدارة التنوع / التواصل بين الثقافات

	تقنيات االبتكار

	القدرة على التخطيط

	 .أساليب العمل مع أولياء األمور، على سبيل املثال

	تقنيات التحليل والتنظيم والتخطيط

	 أخذ االحتياطات األمنية والتشريعية والقانونية خالل التنقالت  

	سهولة االتصال بمجموعة الشباب وتوفير ظروف مريحة لتعاون األفراد فيما بينهم
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اقف املو

	 طة على فتح آفاق، على سبيل املثال تشجيع الشباب على اكتشاف
ّ

ط/املنش
ّ

يقدر املنش
قدرتهم على التنّقل االجتماعي واملنهي

	.يكتشف بمعية الشباب احتياجاتهم من حيث أنواع التنّقالت/األنشطة

	 ينظم رحالت وخرجات: التنّزه على األقدام في الطبيعة والتخييم وتبادل العائالت املضيفة
والندوات واملهرجانات، الخ...

	 يسهر عل ضمان متابعة مشاريع التنقل مع الشباب من خالل اجتماعات للتقييم والتعبير
والتوثيق.

	 يعزز تبادل الخبرات/الرحالت على املستوى املحلي واإلقليمي والوطني والدولي )املواضيعّية
أو السياحية(.

	 يبني عالقات مرتبطة بمشاريع محلية /إقليمية /دولية مبتكرة، وبالتالي يتيح فرص السفر
للشباب.

	.يكتشف/يدير املوارد، مثال يقوم بجمع وعرض الوثائق واملعلومات

	.يستغل البيئة ويحترمها

	.يجمع مختلف الشرائح الشبابية حول نفس الهدف أو حول نشاط مشترك

	.يحترم أفكار اآلخرين ويترك الشباب يتعلمون من أخطائهم

	 .يعزز ترسيخ الشباب في ثقافتهم مع تشجيعهم على االنفتاح على ثقافات أخرى

	 .يبقي على عالقة جيدة من الثقة مع األولياء ويتوصل إلى إقناعهم بالسماح ألبنائهم بالسفر

	 .يجري حوار بناءا مع ممثلي املجتمع املدني املحلي واألولياء

	 يستكشف شركاءه ويتعرف عليهم جيدا قبل أن يخوض في مشاريع تنقل الشباب 

	.يؤسس عالقة ثقة بين الشباب واملمثلين السياسيين

	 .يقوم بإنشاء أدلة إرشادية وكتيبات للرحالت في املناطق

	 يعمل من خالل شبكات مع منشطين مختصين في مجال سفر وتنقل الشباب

 



نموذج مستويات 
الكفايات لدى

املنّشط/املنّشطة
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د. نموذج مستويات الكفايات لدى املنّشط/املنّشطة، 
وفق »الرؤية القطاعّية للشباب 2020-2018«

طة في عالقة بمجاالت 
ّ

ط/املنش
ّ

يوّضح الجدول التالي مستويات الكفايات لدى املنش

الكفايات التي تّم تفصيلها.

واملستوى  رة 
ّ
املتوف الكفايات  تقييم  على  الكفايات  مستويات  جذاذة  تساعد  إذ 

محتوى  تحديد  حول  استنتاجات  إلى  الوصول  بهدف  للمهارات،  تحقيقه  املرجو 

الّدورات الّتكوينّية، وأيضا من أجل ضمان تكوين يستجيب الحتياجات املشاركين/

املشاركات، بما يمنحهم حوافز جّيدة للتطوير. 

يحتوي نموذج مستويات الكفايات على ما يلي:
 إطار عملي لوضعّيتنا في مستوى القطاع )في أي مجاالت نحتاج لكفايات 	 

أكثر أو كفايات أقل(،

       ويتمحور هذا حول:
 تعقيد الّتفكير )كم من تصّور تّم أخذه بعين االعتبار(.	 

خصّية 	 
ّ

 درجة االستقاللّية في الّسعي من أجل الوصول إلى األهداف – الش
واملجتمعّية؛

 درجة املساهمة في الّتغيير؛	 

يتّم 	  تي 
ّ
وال م، 

ّ
الّتعل بعملّية  الخاّصة  الخطوات  أي  للمستويات،  وصف   

تي يترجمها الّسلوك. )4-0(.
ّ
الّتعّرف عليها حسب درجة الكفاية ال

ال 	  الذكر  الكفايات على سبيل  في وصف  إليها  املشار  النقاط  إدراج  تّم   
الحصر. ويمكن استكمالها وفًقا الحتياجات الّتطبيقات املختلفة.

نموذج مستويات 
الكفايات لدى

املنّشط/املنّشطة
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الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

نموذج مستويات الكفايات لدى املنّشط/املنّشطة

4 البناء املشترك3 فهم  الّنظام2 تغّير يف الّتصّورات1 األنانية0 الاّلمباالة

طة بتجربته العالقة مع العلوم
ّ

ط/املنش
ّ

يستعين املنش
الشخصية.

طة النظريات 
ّ

ط/املنش
ّ

يقّدر املنش
السلوكية.

طة باملقاربات 
ّ

ط/املنش
ّ

يهتّم املنش
/ النظريات الجديدة.

ط/
ّ

يستند السلوك املنهي للمنش
طة على التقنيات.

ّ
املنش

طة نظرة شاملة 
ّ

ط/املنش
ّ

لدى املنش
حول النظريات الهامة.

طة عمله وفق 
ّ

ط/املنش
ّ

يقيم املنش
املعايير العلمية.

طة بقّوة التحليل.
ّ

ط/املنش
ّ

يتمّتع املنش

طة بالقدرة على 
ّ

ط/املنش
ّ

يتمّتع املنش
تقديم ملخصات واملساهمة في نشر 

نظريات جديدة.

م
ّ
طة راضيا بمعارفه درجة االهتمام بالتعل

ّ
ط/املنش

ّ
يكون املنش

ويتجنب أي تكوين إن أمكنه ذلك.
يصر على فرض أرائه خالل 

الدورات التكوينّية. 
طة انفتاح 

ّ
ط/املنش

ّ
لدى املنش

م خالل الدورات 
ّ
على التعل

التدريبية ويسعى إلى نقل املعارف.

طة بتبادل 
ّ

ط/املنش
ّ

يستمتع املنش
املعارف على قدم املساواة. يسهر 

م 
ّ
طة على ضمان تعل

ّ
ط/املنش

ّ
املنش

اآلخرين كذلك.

م الذاتي 
ّ
وصول املنشط إلى درجة التعل

ويثابر على تحسين معارفه

طة على خلق العالقة مع الزمالء/ املتفّقدين/ اإلدارة
ّ

ط/املنش
ّ

يبحث املنش
طة 

ّ
ط/املنش

ّ
نزاعات. يتجنب املنش

التواصل
طة جامًدا أو قليل 

ّ
ط/املنش

ّ
يعتبر املنش

الشعور باألمان 

طة بإصدار 
ّ

ط/املنش
ّ

يقوم املنش
أحكام. يحب التحكم في االمور 

طة عن كبش 
ّ

ط/املنش
ّ

يبحث املنش
فداء.

طة متغطرسا.
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
طة ساذجا أو 

ّ
ط/املنش

ّ
يعتبر املنش

مزعجا.

طة ودّيا 
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
ويتجنب النزاعات.

ط/
ّ

يقّدر اآلخرون طريقة املنش
طة في اإلنصات لآلخرين.

ّ
املنش

طة النزاعات بشكل 
ّ

ط/املنش
ّ

يدير املنش
جيد.

لدى املنشط فكر نقدي لتحسين 
الوضع القائم ويقدر مهنية اآلخرين 

طة باإلدارة الذاتية 
ّ

ط/املنش
ّ

يلتزم املنش
مع اإليداع وأحياًنا أيًضا عن طريق 

التصّرف بثورّية.
يقّدر اآلخرين اإللهام الذي يمنحه 

ط
ّ

املنش

طة متسلطا ازاء العالقة مع الشباب
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
الشباب  

طة في عالقة 
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
هيمنة أو تبعية 

طة أفكار 
ّ

ط/املنش
ّ

يحترم املنش
الشباب. 

طة التعاطف 
ّ

ط/املنش
ّ

يبدي املنش
للجميع.

طة إلى 
ّ

ط/املنش
ّ

  يتوّجه املنش
الشباب في األماكن التي يكونون 

عادة فيها: في املقاهي وفي املدرسة 
وفي الشارع، الخ.

طة القدرة 
ّ

ط/املنش
ّ

يكون لدى املنش
على جمع الشباب مع تنوعهم.

يكتشف القادة الجيدين من بين 
الشباب.

يعزز استقاللّية ومسؤولية الشباب.

يهتم بالتعلم من الشباب ويعتبرهم 
نظراء في تطوير االبتكارات.

يمكن الوصول إليه.

طة املعدات / العالقة مع البيئة املحيطة
ّ

ط/املنش
ّ

يعتبر املنش
القاعات/ الشركاء كملك له.

طة التواصل 
ّ

ط/املنش
ّ

ينقص املنش
مع البيئة املحيطة.

يعّد رجل / امرأة ميدانّيا مع تمّتعه 
بشبكة دعم قوية.

يراقب املسافة الفاصلة مع االخرين 
ويحافظ عليها 

طة املسؤولّية 
ّ

ط/املنش
ّ

يتحّمل املنش
عن جميع املوارد.

يمتثل للقواعد، ال أكثر وال أقل. هو/هي »الحاضر الغائب«. الحافز
طة في وضع 

ّ
ط/املنش

ّ
يكون املنش

االستجابة دائما.
طة غير 

ّ
ط/املنش

ّ
يكون املنش

متحّمس.

يتحّمس لتنظيم فعالّيات، لكنه 
يسمح لنفسه بالتريث خوفا من 

سلطة املتفقد  واإلدارة 

متحمس إلنشاء محاضن اإلبداع متحمس بشأن الرؤية  املقترحة 
وتطويرها 

ال يأخذ التغيير على محمل الجد.العالقة مع التغيير
طة مشوشا 

ّ
ط/ املنش

ّ
يصبح املنش

وغاضبا في حالة حدوث تغيير بسيط 
في الروتين.

سريع الغضب و االنفعال 

يرفض أدنى تغيير!
يتمسك باملعايير املعروفة 

واملعتمدة.
يسبب مشاكل.
لديه تحّفظات.

طة بسهولة 
ّ

ط/املنش
ّ

يتكّيف املنش
مع التغيير.

يعرف كيفية التعامل مع الوضع 
عندما تتغير األشياء. 

ينخرط في مجموعات العمل من أجل 
ابتكار مقاربات جديدة.

يقدر على التعامل مع املواقف 
الجديدة واملواقف غير العادية بطريقة 

مرنة.

يكتشف مجاالت االبتكار ويقترح 
مقاربات جديدة بشكل استباقي.

منفتح على وجهات النظر املختلفة 
ويعتبر االختالفات كمصادر للتحسين.
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نموذج مستويات الكفايات لدى املنّشط/املنّشطة

4 البناء املشترك3 فهم  الّنظام2 تغّير يف الّتصّورات1 األنانية0 الاّلمباالة

طة بتجربته العالقة مع العلوم
ّ

ط/املنش
ّ

يستعين املنش
الشخصية.

طة النظريات 
ّ

ط/املنش
ّ

يقّدر املنش
السلوكية.

طة باملقاربات 
ّ

ط/املنش
ّ

يهتّم املنش
/ النظريات الجديدة.

ط/
ّ

يستند السلوك املنهي للمنش
طة على التقنيات.

ّ
املنش

طة نظرة شاملة 
ّ

ط/املنش
ّ

لدى املنش
حول النظريات الهامة.

طة عمله وفق 
ّ

ط/املنش
ّ

يقيم املنش
املعايير العلمية.

طة بقّوة التحليل.
ّ

ط/املنش
ّ

يتمّتع املنش

طة بالقدرة على 
ّ

ط/املنش
ّ

يتمّتع املنش
تقديم ملخصات واملساهمة في نشر 

نظريات جديدة.

م
ّ
طة راضيا بمعارفه درجة االهتمام بالتعل

ّ
ط/املنش

ّ
يكون املنش

ويتجنب أي تكوين إن أمكنه ذلك.
يصر على فرض أرائه خالل 

الدورات التكوينّية. 
طة انفتاح 

ّ
ط/املنش

ّ
لدى املنش

م خالل الدورات 
ّ
على التعل

التدريبية ويسعى إلى نقل املعارف.

طة بتبادل 
ّ

ط/املنش
ّ

يستمتع املنش
املعارف على قدم املساواة. يسهر 

م 
ّ
طة على ضمان تعل

ّ
ط/املنش

ّ
املنش

اآلخرين كذلك.

م الذاتي 
ّ
وصول املنشط إلى درجة التعل

ويثابر على تحسين معارفه

طة على خلق العالقة مع الزمالء/ املتفّقدين/ اإلدارة
ّ

ط/املنش
ّ

يبحث املنش
طة 

ّ
ط/املنش

ّ
نزاعات. يتجنب املنش

التواصل
طة جامًدا أو قليل 

ّ
ط/املنش

ّ
يعتبر املنش

الشعور باألمان 

طة بإصدار 
ّ

ط/املنش
ّ

يقوم املنش
أحكام. يحب التحكم في االمور 

طة عن كبش 
ّ

ط/املنش
ّ

يبحث املنش
فداء.

طة متغطرسا.
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
طة ساذجا أو 

ّ
ط/املنش

ّ
يعتبر املنش

مزعجا.

طة ودّيا 
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
ويتجنب النزاعات.

ط/
ّ

يقّدر اآلخرون طريقة املنش
طة في اإلنصات لآلخرين.

ّ
املنش

طة النزاعات بشكل 
ّ

ط/املنش
ّ

يدير املنش
جيد.

لدى املنشط فكر نقدي لتحسين 
الوضع القائم ويقدر مهنية اآلخرين 

طة باإلدارة الذاتية 
ّ

ط/املنش
ّ

يلتزم املنش
مع اإليداع وأحياًنا أيًضا عن طريق 

التصّرف بثورّية.
يقّدر اآلخرين اإللهام الذي يمنحه 

ط
ّ

املنش

طة متسلطا ازاء العالقة مع الشباب
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
الشباب  

طة في عالقة 
ّ

ط/املنش
ّ

يكون املنش
هيمنة أو تبعية 

طة أفكار 
ّ

ط/املنش
ّ

يحترم املنش
الشباب. 

طة التعاطف 
ّ

ط/املنش
ّ

يبدي املنش
للجميع.

طة إلى 
ّ

ط/املنش
ّ

  يتوّجه املنش
الشباب في األماكن التي يكونون 

عادة فيها: في املقاهي وفي املدرسة 
وفي الشارع، الخ.

طة القدرة 
ّ

ط/املنش
ّ

يكون لدى املنش
على جمع الشباب مع تنوعهم.

يكتشف القادة الجيدين من بين 
الشباب.

يعزز استقاللّية ومسؤولية الشباب.

يهتم بالتعلم من الشباب ويعتبرهم 
نظراء في تطوير االبتكارات.

يمكن الوصول إليه.

طة املعدات / العالقة مع البيئة املحيطة
ّ

ط/املنش
ّ

يعتبر املنش
القاعات/ الشركاء كملك له.

طة التواصل 
ّ

ط/املنش
ّ

ينقص املنش
مع البيئة املحيطة.

يعّد رجل / امرأة ميدانّيا مع تمّتعه 
بشبكة دعم قوية.

يراقب املسافة الفاصلة مع االخرين 
ويحافظ عليها 

طة املسؤولّية 
ّ

ط/املنش
ّ

يتحّمل املنش
عن جميع املوارد.

يمتثل للقواعد، ال أكثر وال أقل. هو/هي »الحاضر الغائب«. الحافز
طة في وضع 

ّ
ط/املنش

ّ
يكون املنش

االستجابة دائما.
طة غير 

ّ
ط/املنش

ّ
يكون املنش

متحّمس.

يتحّمس لتنظيم فعالّيات، لكنه 
يسمح لنفسه بالتريث خوفا من 

سلطة املتفقد  واإلدارة 

متحمس إلنشاء محاضن اإلبداع متحمس بشأن الرؤية  املقترحة 
وتطويرها 

ال يأخذ التغيير على محمل الجد.العالقة مع التغيير
طة مشوشا 

ّ
ط/ املنش

ّ
يصبح املنش

وغاضبا في حالة حدوث تغيير بسيط 
في الروتين.

سريع الغضب و االنفعال 

يرفض أدنى تغيير!
يتمسك باملعايير املعروفة 

واملعتمدة.
يسبب مشاكل.
لديه تحّفظات.

طة بسهولة 
ّ

ط/املنش
ّ

يتكّيف املنش
مع التغيير.

يعرف كيفية التعامل مع الوضع 
عندما تتغير األشياء. 

ينخرط في مجموعات العمل من أجل 
ابتكار مقاربات جديدة.

يقدر على التعامل مع املواقف 
الجديدة واملواقف غير العادية بطريقة 

مرنة.

يكتشف مجاالت االبتكار ويقترح 
مقاربات جديدة بشكل استباقي.

منفتح على وجهات النظر املختلفة 
ويعتبر االختالفات كمصادر للتحسين.
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ىلع املستوى املركزي:

باب.	 
ّ

الّسيد كمال العربي، املدير العام للش

بابّية.	 
ّ

الّسيد نجيب شعبان، مدير املؤّسسات الش

الّسيد شكري الدّبو�سي، رئيس خلّية املتابعة والّتقييم.	 

باب.	 
ّ

الّسيد فرج الغربي، متفّقد عام خبير للش

باب.	 
ّ

الّسيد عبد الجواد بن جّدو، متفّقد عام للش

بان رئيس مصلحة الّتنشيط الّريفي.	 
ّ
الّسيد عماد الل

باب.	 
ّ

الّسيد محّمد عّياد أستاذ شباب باإلدارة العاّمة للش

باب املنزه 6.	 
ّ

قافي والّريا�سي للش
ّ
الّسيد شكري شلبي مدير باملركز الث

ورسكلة 	  لتكوين  الوطني  باملركز  مصلحة  رئيسة  العلوي  لبنى  الّسيدة 
.CNAFOR إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية

ىلع مستوى برنامج »الشباب«، وكالة الّتعاون الفني 
الّتونسي األملاني:

السيدة أدلهيد أهلمن، مديرة املشروع 	 

السيد بالل بن طالب، خبير وطني 	 

السيد برند كرور، خبير دولي	 

V. فريق العمل
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ىلع املستوى الجهوي: 

	:د البيداغوجي
ّ

فق
ّ
إطارات سلك الت

باب.	 
ّ

السّيد عادل الحسيني، متفّقد عام للش

باب.	 
ّ

السّيد توفيق املقدمي، متفّقد عام للش

باب بتونس.	 
ّ

السّيد فؤاد الّزاهي، متفّقد أّول الش

باب بصفاقس.	 
ّ

السّيد قيس بسباس، متفّقد أّول الش

باب بالقيروان.	 
ّ

السّيدة ربيعة الوحي�سي، متفّقدة أولى الش

باب بالقيروان.	 
ّ

السّيد أنيس عّباس، متفّقد أّول الش

باب ببنعروس.	 
ّ

بعان، متفّقدة أولى الش
ّ

السّيدة آسية الش

باب بتونس.	 
ّ

يب غوفة، متفّقد أّول الش
ّ
السّيد الط

باب بسوسة.	 
ّ

السّيدة ريم العواني، متفّقدة أولى الش

باب بسوسة.	 
ّ

السّيد سفيان دريرة، متفّقد أّول الش

باب بمّنوبة.	 
ّ

السّيدة يسرى سهير الخّما�سي، متفّقدة أولى الش

باب بنابل.	 
ّ

اذلي الولهازي، متفّقد أّول الش
ّ

السّيد الش

باب باملهدّية.	 
ّ

السّيد مصطفى بن عمر، متفّقد أّول الش

باب ببنزرت.	 
ّ

السّيد خالد امليموني، متفّقد أّول الش

باب بقفصة.	 
ّ

يخي، متفّقد أّول الش
ّ

السّيد عّمار الش



40

الّدليل املرجعي لكفايات املنّشط
» يف إطار الرؤية القطاعية للشباب «

باب بنابل.	 
ّ

السّيدة هالة الهواري، متفّقدة أولى الش

باب بصفاقس.	 
ّ

السّيد شوقي الهّدار، متفّقد أّول الش

باب باملنستير.	 
ّ

السّيد صالح العبا�سي، متفّقد أّول الش

باب بباجة.	 
ّ

السّيد محّمد العبيدي، متفّقد أّول الش

	:إطارات باإلدارات الجهوّية

الجهوية 	  باملندوبية  الشباب  مصلحة  رئيسة  شفراوي  وفاء  الّسيدة 
للشباب والرياضة بباجة.

الّسيد ناصر املهدوي رئيس مصلحة الشباب باملندوبية الجهوية للشباب 	 
والرياضة باملهدية.

	 :بابّية
ّ

إطارات باملؤّسسات الش

الّسيد محمد الّناوي مدير دار الشباب تستور.	 

الّسيد عبد الحليم بن عمار مدير دار الشباب عقارب.	 

الّسيد جاد سا�سي مدير دار الشباب القطار.	 

ابية تونس.	 
ّ
باب رأس الط

ّ
طة بدار الش

ّ
الّسيدة حنان حّداد منش

الّسيد حمزة عاشور منشط وحدة تنشيط األحياء بباجة.	 

الّسيد أشرف خليفة منشط وحدة رحالت وسياحة الشباب بزغوان.	 

الّسيد نجم الدين الّنجالوي منشط دار الشباب راس الطابية.	 

الّسيدة هادية الّرزقي منشطة دار الشباب ابن خلدون.	 

ة منشطة دار الشباب سيدي بوعلي.	 
ّ
الّسيدة ألفة مدل

الّسيد رياض سالم منشط دار الشباب سيدي علوان.	 

الّسيد نزار بن عبد هللا منشط دار الشباب الشراحيل.	 




