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الكشفّيــة للحركــة  العامليـــة  للمنظمــــــة  السلوكيــــــة  القواعـــد 

متهيد

نطاق التطبيق
تنطبق أحكام القواعد السلوكية للمنظمة الكشفيّة العاملية )القواعد( عىل كل األفراد املُعيّنني أو املُنتخبني عىل 

املُستويات العامليّة واإلقليميّة والنطاقية للمنظمة العاملية للحركة الكشفيّة )املُنظمة( وعىل موظفي املكتب 
الكشفي العاملي. يُشار الحقا إىل أعضاء كل مجموعة من هذه املجموعات مجتمعني “بفريق املُنظمة”. 

الوصف
تعتمد القواعد عىل القيم الكشفية التي ينّص عليها وعد وقانون الكشافة. وبالتايل، ومُتثل هذه القواعد 

مجموعة توجيهات حول الطريقة التي يتعنّي عىل أفراد املنظمة العاملية للحركة الكشفية التعامل من خاللها 
مع بقيّة الكشافني وأيضا عند مشاركتهم يف فعاليات وأحداث غري كشفيّة ميثلون فيها املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية. إن هدفنا خلق بيئة يعكس فيها سلوكنا قيمنا الكشفية ويشعر فيها الجميع باألمان واالحرتام. 
تُساعُدنا هذه القواعد عىل ترك السلوكيات غري املرغوب فيها وتسمح لنا باتخاذ التدابري الالزمة عند حدوثها. 
نطمح بصفتنا كشافني إىل بناء عامل أفضل ميكن فيه للجميع تحقيق الذات ولعب دور بّناء يف املُجتمع. يجب 

أن تساهم أعاملُنا وأنشطتنا يف حياتنا اليومية سواء كُنا متطّوعني أو موظفني يف تعزيز قيمنا ورسالتنا الكشفيّة. 
تُساعد هذه الوثيقة عىل توضيح ما يتعنّي عىل جميع أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية التحيل به 

من سلوكيات متوقعة.   
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امللخص
يجب عىل كُّل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية مراجعة أفعالهم وعدم الرتّدد يف طلب الّدعم 

والتوجيه عند ظهور شكوك بشأن سلوكيات أو مواقف معينة. 

يف حال الشك يف أي أمر، يجب عىل عضو الفريق االمتناع عن القيام بالفعل محل الشك. قد تساعد األسئلة 
التالية عىل اتخاذ القرار:

هل يتاميش الفعل مع القواعد؟	 

هل هو قانوين وأخالقي؟	 

هل يعكس صورة إيجابية عني شخصيًا وعن املنظمة العاملية للحركة الكشفية؟	 

هل يُسعدين ظهور هذا الفعل يف الصفحات األوىل لوسائل التواصل االجتامعي أو اإلعالم؟	 

يتحّمل جميع أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية مسئولية االمتثال للقواعد وللقيم الكشفية وخلق 
بيئة آمنة وسليمة للكشفية.

وثائق أساسّية
أختصاصات لجنة األخالقيّات.	 

السياسة العاملية للحامية من األذي.	 

التنّوع واإلدماج يف الكشفيّة.	 

سياسة الشكاوى الخاصة باملنظمة العاملية للحركة الكشفية. 	 

القواعد السلوكية للمتقدمني بالعروض لتنظيم األحداث الكشفية العاملية	 

الرتبية من أجل السالم وحقوق اإلنسان يف الكشفية	 

دليل موظفي املكتب الكشفي العاملي	 

السياسة العاملية للقيادات يف الكشفية 	 

الخصائص األساسية للحركة الكشفية	 

دليل العالمة املميزة للحركة الكشفية	 
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تاريخ التطبيق
ترسي هذه القواعد السلوكية بداية من تاريخ نرشها بشكل عام عىل الرابط Scoutpak للمنظمة العاملية 

للحركة الكشفية، بحيث يحتوى هذا املنشور الدوري عىل أحدث نسخة من هذه القواعد.

نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد عىل أي سلوك يتصل بأي عمل يف أي أنشطة يف الكشافة عىل املستويات العامليّة واإلقليمية 

والنطاقية. 

ال يجب ُمعاقبة األفراد عىل خرق ومخالفة هذه القواعد يف حال القيام بفعل أو سهو ال يُعّد مخالفة للقواعد 
واجبة التطبيق يف وقت ارتكاب املخالفة. وال يخضع أي شخص لعقوبة تتجاوز الحد األقيص للعقوبة املقررة عند 

حدوث السلوك. 

عدم الشمولّية
إن حدثت مخالفة غري مذكورة أو منصوص عليها يف القواعد، مُيكن اتخاذ إجراءات تأديبيّة ضّد أي فعل يتعارض 
مع هذه القواعد أو قانون ووعد الكشافة كام هو  منصوص عليه يف املادة رقم 2/2 من دستور املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية. 

ُمّدة التقادم
تحتفظ املنظمة العاملية للحركة الكشفية بالحق يف مالحقة ومتابعة أي مخالفات للقواعد يف كل األوقات 

وسوف يكون القرار يف ذلك الشأن مسئولية لجنة االخالقيّات.
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الكشفّيــة للحركــة  العامليـــة  للمنظمــــــة  السلوكيــــــة  القواعـــد 

تقديم الشكاوى
يجب تقديم الشكاوى إىل املكتب الكشفي العاملي عىل العنوان التايل complaints@scout.org  أو بالربيد 

 Rue Henri-Christiné 5, P.O. Box 91, 1205  العادي أو باليد ُمبارشة إىل عنوان املكتب الكشفي العاملي يف
جنيف بسويرسا. 

يتم تأكيد استالم الشكاوى من طرف موظفي املكتب الكشفي العاملي املُكلّفني بذلك يف غضون ثالثة أيام عمل 
بعد وصولها ويُقّدمون بعدها الّدعم اإلداري لعمليّة التحقيق مع إعالم أصحاب الشكاوى بتطورات الشكوي 

عىل فرتات منتظمة. الرّجاء اإلطاّلع عىل مزيد من التفاصيل يف سياسة الشكاوى الخاصة باملنظمة العاملية 
للحركة الكشفية.

قابلية االنفصال القانوين
برصف النظر عن مختلف العنارص املوضحة يف هذه القواعد، تلتزم وتراعي املنظمة العاملية للحركة الكشفية 
القانون الساري يف البلد الذي تم فيه مخالفة القواعد. ويكون لقانون البلد الغلبة عىل هذه القواعد يف حال 

وجود تعارض بني أي بند يف القواعد والقانون املعني.  

التعديل
مُيكن للجنة األخالقيات اقرتاح تعديالت عيل هذه القواعد عيل اللجنة الكشفية العاملية للموافقة عليها. 

http://complaints@scout.org
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 أحكام عامة

أفعال األفراد يف عالقتهم باآلخرين. 1

تعتمد الحركة الكشفية عىل مشاركة كّل أعضائها. يجب علينا ككشافني اتخاذ كل الخطوات . 1.1
لجعل الحركة الكشفية مفتوحة وُمتاحة للجميع من خالل التشجيع عىل املشاركة الفعالة 
من جانب جميع األعضاء عىل كُل املستويات. وبصفة خاصة، نحن كأفراد يف الحركة يجب 
أن نتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز واحرتام التنوع واإلدماج يف الحركة الكشفيّة، وخاصًة مع 

األفراد املُنتمني ملجموعات عادة ما يتّم إقصاؤها من أو تهميشها يف عمليات اتخاذ القرارات. 
يجب أن يجد القيادات اليافعون والشباب يف الحركة الكشفية األحداث الكشفية كرحاب 

آمن يدعم ثقتهم بأنهم محل تقدير وآرائهم محل احرتام مام يُعّزز قيمنا الكشفية.

الكشاف صديق الجميع. نحن الكشافون نفتخر بالتنّوع ونُقدر اختالفاتنا. يتعارض التمييز . 1.2
مع مبادئ الكشافة ونُؤمن بأنه ال يجب أن يتعرّض أي شخص للتمييز. يجب عىل الكشاف 
ُمعاملة الجميع يف إطار من املساواة دون النظر بعني االعتبار للجنس أو السن أو األصل أو 

العرق أو املعتقدات الدينية أو الطبقة االجتامعية واالقتصادية أو اإلعاقات أو التوجه الجنيس 
أو التعبري عنه أو أي أساس آخر للتمييز وذلك باالمتناع عن التمييز سواء كان بصفة مبارشة 
أو غري مبارشة أو بأي شكل من أشكال املُضايقة والتحرّش. يعني هذا أنه يجب الحرص عىل 

خلق بيئة شاملة يتمتع فيها الجميع باألمن واالحرتام يف مختلف الفقرات الرسمية وغري 
الرسمية يف أي أحداث كشفية أو يف األنشطة الخارجية التي منثل فيها الحركة الكشفيّة. يعني 
هذا أيًضا االمتناع عن استخدام لغة االزدراء أو لغة ُمهينة تُجاه اآلخرين أو القيام مبالحظات 

متييزيّة غري مالمئة قد تُحرج اآلخرين وتجعلهم يشعرون باإلهانة والتمييز. 
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ال تقبل الحركة الكشفية بأي مظهر من مظاهر اإلساءة والتحرّش والعنف. يجب أن تخلو . 1.3
الحركة من كل أشكال العنف أو اإلساءة حتّى يتمتّع الجميع بالحق يف الُحرية. ال مُيكن 

السامح بسلوكيات العنف الجنيس أو الجسدي أو التهديد باللجوء إليه أو بالتحرش اللفظي 
والحركات املُشينة )مبا يف ذلك اللغة النمطية الجنسية أو العنرصيّة أو الكارهة للمثليّني(. 

إن االلتزام بحامية األطفال والشباب مسئولية مشرتكة من جميع املشاركني يف الحركة 
الكشفيّة وبالتايل نلتزم بالعمل عىل مقاومة ومنع كل املامرسات التي تسبب األذي لهم 

)يرجي الرجوع للسياسة العاملية للحامية من األذي(. يشمل هذا اإلساءة الجسدية والنفسية 
والوجدانية. إن مامرسة عالقات جنسيّة مع شاب يحتاج إىل رعاية أو االقرتاب منه لبناء عالقة 
)استدراج( مُتثل سلوكا غري مقبول من طرف القيادات اليافعني املنخرطني يف الحركة الكشفيّة. 

يجب تكثيف الرعاية بالشباب من دون سن القبول. يتعنّي عىل القيادات اليافعني اإلخطار 
فورا بأي ُشبهة أو أعامل أو مامرسات استغالل أو إساءة تستهدف شبّاب إيل املسئول املُكلّف 
من فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفيّة واملكتب الكشفي العاملي ليك يتّم اتخاذ التدابري 
الداخلية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية وتطبيق اإلجراءات القانونية للبلد الذي تّم فيه 

وقوع الفعل ملُعالجة السلوك املشني والحد منه.   

موافقة إيجابيّة: نعتقُد بأنه مُيكن لألفراد قبول وبناء عالقات حميميّة يف إطار األنشطة . 1.4  
واألحداث الكشفيّة ونحن بصفتنا كشافني نعترب بأن احرتام خيارات اآلخرين ميثل جوهر 

العالقات. نحرتم الحدود الشخصيّة لآلخرين. يتحّمل كل فرد مسئولية البحث عن املوافقة 
اإليجابية والحصول عليها قبل الرشوع يف عالقات جسدية. إن حامت شكوك حول صواب 

عالقة جسدية يتعني علينا أن نبحث يف األمر. ال ميكن بأي حال مامرسة أنشطة جنسيّة دون 
املوافقة الرصيحة والواضحة لألطراف األخرى املُشاركة يف كل خطوة من هذه العالقات. 

يختلف التواصل حول األنشطة الجنسية بني األشخاص حسب ثقافتهم وتجاربهم وحدودهم 
الشخصيّة. يتعنّي بالرضورة احرتام الشخص. إذا مل يقل الطرف اآلخر “ال” )أو مل يقل أي يشء( 
فال يعني ذلك بأنه ميكن االستمرار. فمن الرضوري الحصول عىل املوافقة الواضحة والرصيحة 
من الطرف اآلخر املعني. إن كانت لديك شكوك حول ما يُريده الطرف اآلخر ال ترّدد يف إلقاء 
السؤال عليه. وإن ظلت لديك الشكوك حول رغبة الطرف اآلخر، يجب عليك التوقف فوراً.    
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أفعال تتعلّق بالشباب. 2

مبا أن الهدف من الكشفية هو دعم التطّور اإليجايب للشباب، فإن مسئوليّة تحقيق األمن . 2.1
والسالمة ألطفالنا وشبابنا مُتثل أولوية من أولويات أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة 
الكشفية. لذلك، عالوة عىل التوقعات املشار إليها يف الفقرة األوىل بخصوص التفاعل مع 

اآلخرين، يجب إيالء أكرب قدر من الرعاية لكل األعضاء الشباب.   

يجب تطبيق هذه األولوية يف مختلف جوانب تنفيذ أي نشاط منعقدة تحت اسم . 2.2  
املنظمة العاملية للحركة الكشفية أو تحت إرشاف أحد أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية أو يف مختلف األعامل واملهام التي يضطلع بها أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة 
الكشفية عند تأديتهم ألدوارهم الكشفية الرامية إىل ضامن بيئة آمنة وصحية وإيجابية 

للشباب. 

كام جاء يف السياسة العاملية للحامية من األذي، يتحمل كل عضو من فريق املنظمة . 2.3  
العاملية للحركة الكشفية مسئولية حامية رفاهية األطفال والشباب والحرص عىل تعزيزها 

ويشمل ذلك دون الحرص:

حامية األطفال والشباب من كل أشكال االستغالل وااِلساءة،	 

التصدي لكل ما من شأنه اإلرضار بصحة ومنو األطفال والشباب،	 

ضامن توفري الحركة الكشفية لألطفال والشباب بيئة سليمة ميكن لهم فيها النمو 	 
والتطور،

اتخاذ اإلجراءات الرضورية لتعزيز سالمة األطفال والشباب يف كل املواقف 	 
والحاالت.

يخضع كل فعل أو سهو عن القيام بفعل من جانب عضو من فريق املنظمة العاملية للحركة . 2.4
الكشفية، والذي ميثل مخالفة لهذه املسئوليات أو ميّكن أطراف أخرى من مخالفتها، إىل 

اجراءات تأديبيّة حسب مبوجب هذه القواعد،

يف حالة ظهور اّدعاء جاد مبخالفة قام بها عضو من فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية . 2.5
تشمل شابًا، يتعنّي اتخاذ كل التدابري الفورية الالزمة التي ميكن أن تشمل اإلحالة إىل 

السلطات القانونية لضامن أن املدعي عليه ممنوع من تواصل العالقة مع الشباب خالل فرتة 
التحقيق يف اإلدعاء. 

إذا ما تجاوزت املخالفة كّل االنتهاكات املذكورة يف هذه القواعد للسوكيات ويف نفس الوقت . 2.6
كانت متثل خرقا لقانون البلد الذي حدث فيه االنتهاك، تتعاون املنظمة العاملية للحركة 

 الكشفية بصفة كاملة مع السلطات والجهات املعنية.
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أفعال تتعلّق باملنظمة. 3

 االلتزام باحرتام القوانني والترشيعات. 3.1
إن الكشفية حركة عاملية وبالتايل تتوزّع وتنعقد األنشطة واألحداث الكشفية عىل مختلف 

الدول والواليات القضائيّة. تعمل الكشفية من خالل طرقها الرتبويّة عىل خلق التغريات 
املجتمعيّة اإليجابيّة ليُصبح هذا العامل مكانا أفضل. يلتزم مختلف أعضاء املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية باالمتثال لكل القوانني والترشيعات املعمول بها يف البلد الذي يتم فيه 
تنظيم األحداث.

 احرتام مبادئ الدميقراطيّة. 3.2
تلتزم املنظمة العاملية للحركة الكشفية بقيم الدميقراطية واالحرتام املتبادل والتفاهم والسالم 

واملساواة. كام تُثّمن املشاركة النشيطة ألفرادها، وخاصة األعضاء الشباب، يف عملية اتخاذ 
القرار. يجب عىل أعضاء املنظمة العاملية للحركة الكشفية االمتناع عن كل ما من شانه 

تعطيل عملية اتخاذ القرار بشكل دميقراطي مثل التواطوء والرشوة )أو أي شكل من أشكال 
الفساد( أو االبتزاز.

  أدوار ُمحّددة. 3.3
يحرتم أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية القرارات املعنية التي تتخذها اللجان 

الكشفية اإلقليمية أو العاملية والقرارات والتوصيات املنبثقة عن املؤمترات الكشفية العاملية 
واالقليميّة ويعملون يف إطار اختصاصات وتكليفات ُمحّددة بوضوح.

 الفساد. 3.4
يجب عىل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية احرتام مختلف القوانني الرامية إىل 

مكافحة الفساد املعمول بها يف بلد تنظيم النشاط واالمتثال للمعايري الدولية ذات العالقة. 
ال مُيثل الفساد انتهاكا لهذه القواعد فحسب بل مُيكن أيضا أن يشّكل خرقا جسيام لقوانني 

مكافحة الفساد ويُعّد بذلك جرمية جنائية. يجب عىل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة 
الكشفية إخطار لجنة األخالقيات التابعة للمنظمة العاملية للحركة الكشفية عىل الفور بكل 

أشكال الفساد املحتمل والفعيل سواء كان سلبيا )استالم( أو إيجابيًا )دفع(.  

 امللكيّة الفكرية. 3.5
يعمل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية عىل حامية العالمة املميزة للمنظمة 

العاملية للحركة الكشفية )دليل العالمة الكشفية املُميّزة( وتنبيه املوظفني املعنيني باملكتب 
الكشفي العاملي باالنتهاكات املُحتملة للعالمة الكشفية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية. 

يحرص أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية عىل حامية الحقوق الفكرية للمنظمة 
العاملية للحركة الكشفية وإعالم املكتب الكشفي العاملي بكل االنتهاكات التي تتعرض لها )مبا 
يف ذلك االنتهاكات املُحتملة( وعىل حامية الحقوق التي متلكها املنظمة عىل أنشطتها، موادها 

ومنتجاتها وذلك لحامية املنظمة من كل األرضار املالية أو أرضار الُسمعة. ال مُيكن استخدام 
العالمة املميزة للمنظمة الكشفية العاملية ومنتجاتها وموادها إال يف إطار السياق الكشفي 

كام ال يجوز استغالل مواد املنظمة الكشفية ومنتجاتها لتحقيق مكاسب شخصيّة. 

 االنتخابات. 3.6
يجب أن تكون االنتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ويجب أن ميتنع أعضاء فريق املنظمة 
العاملية للحركة الكشفية عن االنخراط يف أعامل وأنشطة قد تؤثر بصفة مبارشة أو غري 

مبارشة عىل نتائج االنتخابات عند توليهم مهاما رسمية باسم املنظمة. كام ال مُيكن للمرشحني 
الذين يشغلون مناصب أو وظائف بأي صفة كجزء من فريق املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية استغالل مناصبهم يف حمالتهم االنتخابيّة. يجب التعامل مع املرشحني من أعضاء 
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فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية بنفس االحرتام املقدم لبقيّة األعضاء اآلخرين.  

التقدم بطلبات التنظيم )يرجي الرجوع إيل القواعد السلوكية للمتقدمني بتنظيم األحداث . 3.7
 الكشفية العاملية(

يجب عىل كل املتقدمني لتنظيم األحداث الكشفية العاملية االمتثال التام للقواعد السلوكية 
السارية بخصوص عملية التقديم املعنية.

تُوفر القواعد السلوكية للمتقدمني بتنظيم األحداث الكشفية العاملية إجراءات . 3.7.1
نزيهة وشفافة وعادلة ملختلف الجمعيات الكشفية الوطنية التي ترغب يف 

الرتشح الستضافة أحداث كشفية، 

تضمن القواعد السلوكية للمتقدمني بتنظيم األحداث الكشفية العاملية فرص . 3.7.2
ورشوط متساوية لكل الجمعيات الكشفية الوطنية للُمشاركة يف طلبات 

استضافة االحداث الكشفية العاملية،

ينأى أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية عن كل نشاط ميكن أن يؤثر . 3.7.3
بصفة مبارشة أو غري مبارشة عىل مجرى طلبات االستضافة ونتائجها.

  التطّوع يف الكشفية – تضارب املصالح. 3.8
يجب تحديد حاالت التضارب يف املصالح والكشف عنها داخل املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية. كام يجب اتخاذ التدابري الالزمة ملنع أو الحد من الضغوطات واملحسوبيّة. ترتبط 
سمعة ومصداقية املنظمة العاملية للحركة الكشفية بقدرتها عىل اتخاذ قرارات عادلة 

وموضوعيّة وُمحايدة باالعتامد عىل معايري يتم تحديدها بدقّة وعناية. بالتايل، يجب الحد من 
 الحاالت التي ميكن أن يؤثر فيها تضارب املصالح عىل عملية اتخاذ القرار. 

يربز التضارب يف املصالح عندما تتداخل األنشطة أو العالقات الشخصية أو املهنية أو 
السياسيّة مع قدرة الشخص عىل التحرّك أو اتخاذ قرارات لفائدة املصلحة الُعليا للمنظمة 

العاملية للحركة الكشفية.

يُعّد التضارب يف املصالح شائعا يف األنشطة التطّوعية والعامة والتجاريّة. ال يعني . 3.8.1
تضارب املصالح بأن عضو فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية قد قام بعمل 

ُمشني أو بأنه يتعنّي عليه دامئا االمتناع عن املشاركة يف القرار. لكن يجب عىل 
عضو فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية التحرك بحذر ليك ال يؤثر التضارب 
يف املصالح عىل قدرته عىل اتخاذ قرارات لفائدة املصلحة العليا للمنظمة العاملية 

للحركة الكشفية.  

أما فيام يتعلق أساسا بالهدايا، يجب عىل أعضاء املنظمة العاملية للحركة . 3.8.2
الكشفية التأكد من كون األطراف الخارجيّة ال تفرس الهدايا عىل أنها محاولة 

للتأثري غري النزيه عىل قرار أو للحصول عىل منفعة غري مستحّقة. يجب أن 
تعكس الهدايا الطابع الرمزي والروح الكشفيّة.
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ملزيد من التوجيهات، رجاء االطاّلع عىل سياسة تضارب املصالح للجنة الكشفية . 3.8.3
العاملية. 

 حركة غري سياسيّة. 3.9
بصفتها حركة تربويّة، تُعترب الكشفية حركة غري سياسيّة. تُؤمن املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية بحق أعضائها يف املشاركة يف أنشطة سياسيّة بصفتهم الشخصيّة أو املِهنيّة. لكن 
تظّل املنظمة العاملية للحركة الكشفية محايدة سياسيّا ال تدعم أو تساهم يف أي حزب 

سيايس. يجب أن يوضح أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية رصاحة بأن كل نشاط 
سيايّس شخيص يعكس خياراتهم وآرائهم الشخصية وال يعكس مواقف املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية. يجب عىل أعضاء املنظمة العاملية للحركة الكشفية الحفاظ بقدر املُستطاع 
عىل حياد األحداث الكشفية العاملية ومناعتها ضد تدخالت األحزاب السياسيّة. ملزيد من 

التوجيهات رجاء االطاّلع عىل الخصائص األساسيّة للكشفيّة.   

  الرّسية. 3.10
كجزء من مسئولياتهم االساسية تجاه املنظمة العاملية للحركة الكشفية، تتوفر ألعضاء فريق 

املنظمة العاملية للحركة الكشفية فرصة الحصول إىل معلومات يكون البعض منها رّسيا. 
يجب عىل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية احرتام خصوصيّة ورّسية البيانات 

واملعلومات املوجودة بحوزة املنظمة العاملية للحركة الكشفية. تجمع املنظمة العاملية 
للحركة الكشفية وتستعمل بيانات شخصية ألغراض قانونيّة فقط ومتتثل للقوانني الجارية 

بخصوص نقل وتحويل البيانات الشخصية بني البلدان. يجب أن يستمّر احرتام رّسية البيانات 
حتى بعد استكامل أو انتهاء مهام العضو داخل املنظمة العاملية للحركة الكشفية. كام يتعنّي 

عىل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية احرتام القوانني والترشيعات املحلّية 
والوطنية والدولية الجاري العمل بها بخصوص حامية البيانات الشخصيّة والحفاظ عىل رسية 

املعلومات.  

  الُسمعة. 3.11
يُعترب أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية سفراء وممثلني للُمنظمة ككل. يجب أن 
يُدرك كل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية بأنه ميكن أن تؤثر أفعالهم سلبًا عىل 

رسالة وسمعة املنظمة، كام يجب أن ال يشاركوا يف أنشطة بصفتهم الشخصية أو املهنية قد 
 تُهّدد سمعة ومصداقية املنظمة العاملية للحركة الكشفية.     
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 املالية والثقة. 4
تعتمد املنظمة العاملية للحركة الكشفية عىل عدد من املوارد لتمويل أنشطتها ملصلحة الكشافة العاملية 
ولخدمة أعضائها. يعمل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية عىل إدارة هذه املوارد والحفاظ 

عليها بكل أمانة ونزاهة من أجل املُحافظة عىل ثقة ومصداقيّة كل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة 
الكشفية والجهات التابعة لها. وبالتايل، فإن اإلدارة السليمة والترصف الصحيح يف أموال املنظمة العاملية 
للحركة الكشفية يكتسب أهّمية قصوى للحفاظ عىل ُسمعتها والحرص عىل أن تستمر يف توفري كشفية 

جيدة لجميع أعضائها.

  إدارة أموال املنظمة العاملية للحركة الكشفية والترصّف فيها. 4.1
يتعنّي عىل جميع أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية املكلفني بإدارة أموال 

املنظمة التحيّل بأقىص درجات األمانة واالمتثال للقوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
الجارية وبالسياسات والقواعد واإلجراءات املالية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية.   

 نظام الرقابة الداخلية. 4.2
تعتمد املنظمة العاملية للحركة الكشفية نظاما للرقابة الداخليّة لضامن التطبيق األمثل 

لقواعد الترصف يف األموال وإجراءات الدفع. يُعترُب كل تدخل يف نظام الرقابة الداخلية، ليس 
جزًء من عملية املراجعة املسموح بها، انتهاكا ماديا ومرّبرا إلجراء مزيد من التحقيقات.      

 األموال املرشوعة والرشاكات. 4.3
يجري أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية أنشطة كشفية باستخدام أموال 

مرشوعة وبالبحث عن رشكاء ومانحني رشفاء ميكن أن يساهم التعاون معهم يف تحقيق 
أهداف الكشفية وترسيخ مبادئها.

 الجرائم املالية واالحتيال. 4.4
مُيكن أن تشمل الجرائم املالية دون الحرص االحتيال والرسقة والغش والرشوة واالختالس 

وغسل األموال والتزوير ومتويل اإلرهاب.

ال تسمح الحركة الكشفية بأي شكل من أشكال الجرائم املالية واالحتيال يف . 4.4.1
املنظمة العاملية للحركة الكشفية مبعنى اختالس األموال واملعدات واألجهزة 

واملمتلكات العينيّة وغري العينيّة التي متلكها املنظمة العاملية للحركة الكشفية، 

يجب عىل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية اإلخطار عن كل ما . 4.4.2
ميكن أن يشري إىل جرائم مالية أو عمليات احتيال حاملا يتبادر إليهم ذلك. 

تظل املعلومات الخاصة بهذه الحاالت رّسية طاملا ال تتعارض هذه الرسية مع 
الرضورة القانونية لإلفصاح عنها لدى السلطات املعنية.

يف حال وجود شكوك مربرة بحدوث جرمية مالية يتعنّي عىل املكتب الكشفي . 4.4.3
العاملي كالتزام قانوين تقديم تقرير مفّصل عن هذه الجرمية إىل السلطات 

املعنية الستكامل التحقيقات الجنائيّة واتخاذ اإلجراءات الرضورية ضد مرتكبي 
 الجرائم وبالتايل حامية مصالح املنظمة العاملية للحركة الكشفية..
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واجب اإلبالغ واملُساعدة. 5

 عدم اإلبالغ ميثل مخالفة تستحق العقاب. 5.1
يتعنّي عىل أعضاء فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية نرش وتعزيز أفضل املعايري 

األخالقيّة. فإذا ما الحظ فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفية عن حسن نية مخالفة أو 
مخالفة محتملة ألحد أحكام هذه القواعد يجب عليهم اتخاذ اإلجراءات الرضورية وإبالغ 
باألمر عىل العنوان التايل: complaints@scout.org. وتعترب هذه الطريقة هي الطريقة 

الوحيدة لتفادي االنتهاكات لهذه القواعد وحامية سمعة املنظمة العاملية للحركة الكشفية.  

  حامية املُبلّغني. 5.2
ال تسمح املنظمة العاملية للحركة الكشفية بأي شكل من االنتقام من أشخاص أبلغوا 

بحسن نية عن مخالفات وانتهاكات ألحكام هذه القواعد .اإلبالغ بُحسن نيّة يعني تقديم 
كل املعلومات املوجودة بحوزتك والتي تعتقد بكونها صحيحة. يشمل االنتقام كل األعامل 

العدائيّة املتخذة ضّد شخص قام باإلبالغ عن انتهاكات أو أفعال ُمشينة أو سوء سلوك. 

 

 العقوبات. 6
تهدف العقوبات إىل أن تكون إجراءات تصحيحية ومُيكن فرضها من جانب املكتب الكشفي العاملي بعد 

موافقة اللجنة الكشفية العاملية ملعالجة شكوى أو شكاوى كيدية حسب التعريف املوجود باملادة 2/1 
واملادة 2/3 من سياسة الشكاوي الخاصة باملنظمة العاملية للحركة الكشفية. كام مُيكن أن تويص لجنة 
األخالقيات بعقوبات وتُحيلها عىل موافقة اللجنة الكشفية العاملية. ميكن أن تشمل العقوبات ما ييل:

إنذار شفاهي أو كتايب. 6.1

مذكّرة إيقاف أو تخيّل. 6.2

تغيري مهام. 6.3

سحب مكافآت أو شهادات تقدير منحتها باملنظمة العاملية للحركة الكشفية. 6.4

اإلقالة من املنظمة العاملية للحركة الكشفية )املستوى العاملي أو اإلقليمي أو النطاقي(. 6.5

إجراءات قانونية للتعويض . 6.6

أي عقوبات أخرى تبدو مناسبة طاملا كانت ضمن نطاق دستور باملنظمة العاملية للحركة . 6.7
الكشفية ولسياسات املنظمة ذات العالقة.   
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