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 المعاييرالغاية من  1.1

 ا  مرجع أن تكونإلى  المعايير ههدف هذتالمنّظمة العالمية للحركة الكشفية. والخاصة بجودة الر ييامعهي و( GSATأداة تقييم الدعم العالمي )تعتبر 

وليتها ئمسمما يؤدى إلى الجمعيات من تقييم نقاط قّوتها وضعفها  وهذه المعايير ستمكنالكشفية الوطنية.  جمعياتال اتلجأ إليه التي ألفضل الممارسات

 .Steakholders)) تجاه أصحاب المصالح

 

 رييانطاق المع 1.2

حدد تفي المنظمة العالمية للحركة الكشفية.  iحصريًا إلى الجمعيات الكشفية الوطنية باعتبارها أعضاء  ةموّجه هر أداة تقييم الدعم العالمي" هذيياإّن "مع

 جمعية كشفية وطنية للقيام بالتالي: أي المتطلبات المفروضة على

 حالي.الفي الوقت مع أفضل الممارسات اإلدارية المطبقة  تتمشىتطوير وتطبيق والحفاظ على السياسات واإلجراءات التي  •

مع أفضل الممارسات اإلدارية المطبقة حاليًا، سواء كانت  تتمشىمصالح أّن هذه السياسات واإلجراءات والممارسات الب اصحأل التأكيد •

 بها دوليًا. بالمنظمات المعترفخاصة بالمنّظمة العالمية للحركة الكشفية أو 

 

 رييامقّومات المع 1.3

 :اآلتيالنحو  أداة تقييم الدعم العالمي على يرياتّم بناء مع

 (تشرين األّول) أكتوبر في V2.2س )النسخة إس جي إر المقارنة المرجعية للمنظمات غير الحكومية" الخاصة بشركة يياأسس "مع •

2009( )http://www.ngobenchmarking.sgs.com رمًزا ومعياًرا وضعها مانحون  25تشّكل بحدّ ذاتها مجموعة من (، وهي

 عامون أو خاصون، وكذلك على:

 متطلبات أفضل الممارسات الخاصة بالحركة الكشفية. •

 

 ر أداة تقييم الدعم العالمي:ييا، إليكم الخصائص الرئيسية لمعوبناًء على ذلك 

 فضل:أبعاد من الممارسات األ 10 تتضمن ةمنّظم اإنّه (أ

 المنظمة العالمية للحركة الكشفية.ب وعالقتها البعد األّول: المتطلبات المؤسساتية الخاصة بالجمعية الكشفية الوطنية-

 البعد الثاني: إطار عمل الحوكمة -

 البعد الثالث: إطار العمل االستراتيجي -

 هةيدارة النزاإلالبعد الرابع:  -

 والصورة العامةالتأييد كسب البعد الخامس: التواصل و -

 البعد السادس: الراشدون في الحركة الكشفية -

 البعد السابع: تخصيص الموارد والضوابط المالية

 البعد الثامن: برنامج الشباب

 ()تنمية العضوية النمو يةالبعد التاسع: إمكان

 البعد العاشر: التقدّم المستمر

 ألفضل الممارسات والمتطلبات. وصوالً جمعية كشفية وطنية، ي رّكز كّل من هذه األبعاد على األوجه المتعددة ألتو

 

( 8و 6من بين هذه األبعاد العشرة، تعتبر خمسة منها رئيسية. وهي بعد "الراشدون في الحركة الكشفية" وبعد "برنامج الشباب" )البعدان  (ب

ً اللذان يشّكالن المحور األساسي للحركة الكشفية،  عمل الحوكمة" و"إطار العمل االستراتيجي" من ناحية أخرى بعد "إطار  وأيضا

 ( التي تشّكل مجاالت اإلدارة الرئيسية ألّي جمعية.7و 3و 2و"تخصيص الموارد والضوابط المالية )األبعاد 
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ً "مؤشًراً  96 في اإلجمال تشكل -معياًرا 14إلى  5يتألف كّل بعد من   ج( ويشير كل بعد إلى المخاطر التي قد  –للتحقق"  قابلة  موضوعيا

خاصاً وهذا ليس ليات المراقبة، إلخ، آوطنية وتبعاتها على صعيد الصورة واألداء وتخصيص الموارد والكشفية ال اتجمعيالتواجه 

 .أيضا العالمية للحركة الكشفية والمانحين المحتملين لمنظمةبافحسب، لجمعية الكشفية الوطنية با

جمعية تعمل بشكل جيّد. وبالتالي، ي "الحدّ األدنى المطلوب" أل هو هذايعتبر، و معياًرا رئيسيًا 15معياًرا، ينبغي اعتبار  96من ضمن الـ  د(

"، التي في حال عدم االمتثال لها،  - Major Non-Confirmity لعدم المطابقة يتّم تصنيف هذه المعايير على أنّها "معايير رئيسية

 :، وهذه المعايير هيتقييمالمتابعة التي تلي عملية التبارها من األولويات في عملية ينبغي اع

 0101معيارالمنظمة العالمية للحركة الكشفية: وعالقتها ب المتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية الكشفية الوطنية -

 0204إطار عمل الحوكمة:  -

 0310، 0302، 0301معايير إطار العمل االستراتيجي:  -

 0401 معيارهة: يدارة النزاإل -

 0501 معيار التأييد والصورة العامة:كسب التواصل و -

 0608، 0601 المعياران الراشدون في الحركة الكشفية: -

 0710، 0708، 0706، 0702 معايير تخصيص الموارد والضوابط المالية: -

  0807 ،0801 المعياران برنامج الشباب: -

 المعيارتطبيق   1.4

وبتطبيق النتائج في فواصل زمنية ، الكشفية الوطنية من تحديد نقاط قوتها وفرص تقدّمها جمعيةالبي ملعار أداة تقييم الدعم الييامّكن التطبيق المناسب لمعي  

 ً "حاالت  تحديدالكشفية الوطنية وبالتالي  عياتجمأن يولّد تحليالً مقارنًا ما بين ال مختلفة، ستقيس التقدم على صعيد االلتزام. ويمكن لنظام التصنيف أيضا

 حركة الكشفية.لعدم المطابقة المتكررة" التي قد تصبح موضوًعا لبناء القدرات/برامج التدريب عبر المنظمة العالمية ل

ي أعضاء في المنظمة العالمية للحركة الكشفية الوطنية التي ه جمعياتالمعايير تنطبق مباشرة على جميع الهذه جميع فإن ما لم توجد حاالت استثنائية، و

 جمعيةهذه، فإن ال االمتثال لعملية المراجعة والتقييم حالفي و  الكشفية الوطنية إظهار االمتثال خالل المراجعة. جمعيةويقع على عاتق الالكشفية. 

 الكشفية الوطنية مدعّوة إلى تحديد وتجميع كّل مستند داعم متعلّق بكّل معيار قبل إجراء المراجعة.

 مراجعة.عملية االستعداد للجراء إل الكشفية الوطنية جمعيةلتقديم يد العون ل، يتّم ةالمحدد عملية المراجعةقبل أربعة أسابيع من تاريخ 

 مبادئ التقييم 1.5

 تحديد تمالتباين في التأويل إلى أدنى حدّ ،  تقليلل (. و3إلى  0تقديم األدلّة، يتم قياس االمتثال من حيث الكمية لكل معيار عبر نظام تصنيف )من  عند

 مقيّم.الفي دليل  طرق القياس بمنتهى الدقة

عملية إجراء أي معلومات إضافية بعد وال يعتد بتقديم وفقًا لذلك. ستجرى يم تطبيق قواعد التقي فإنأثناء المراجعة،  مطابقة األدلة للمعاييروإن تعذّر إظهار 

 التدقيق.

(. وفي العديد من المطلوب  غرضاليخدم ال  فإنه)وإالّ  هذه العملية على أرض الواقع، يتوقّع أن يتّم فعالً تطبيق معينة "عمليةالقيام بـ"خاص بولكّل معيار 

 .ه العمليةهذ استيفاءبدالً من مجّرد إظهار دليل على على أرض الواقع  العمليةتطبيق  الحاالت، يركز التقييم أكثر على

ها على إجراء عملية تأكيدحالة  فيالكشفية الوطنية  جمعيةإلى اليتم إرسالها التي  العملي  التطبيقورقة في والمعلومات توفر المزيد من التفاصيل تو

 التدقيق.المراجعة و
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 المنظمة العالمية للحركة الكشفيةوعالقتها ب الخاصة بالجمعية الكشفية الوطنية يةالمتطلّبات المؤسس  01 لبعدا

قبول الاألعضاء كمثل )أ( استمرار  جمعياتيحدد دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية، في المادة السابعة )الفصل الثالث(، التزامات عديدة لل

ة يلجنة الكشفالالعالمي، )ج( الحصول على موافقة  يمكتب الكشفال، )ب( رفع تقرير سنوي إلى  المنظمة العالميةواالمتثال لمتطلبات دستور 

العالمية قبل تطبيق التغييرات في دستورها الوطني. وإلى جانب المتطلبات الرسمية المنصوص عليها في دستور المنظمة العالمية للحركة 

وطنية في الحركة الكشفية العالمية مثل مشاركة الكشفية ال جمعيةلالتي تعبر عن االندماج الكامل ل األفضلات الكشفية، هناك العديد من الممارس

ة ، والشعارات شفيسماء الكاألالكشفية الوطنية في المؤتمرات و األحداث العالمية أو اإلقليمية، والتسجيل القانوني داخل البلد، وحماية  جمعيةال

 وتقديم التقارير المالية المراجعة، إلخ.والعالمات التجارية، 

0101 

 

سلطة مناسبة في  ترخيص كتابى صالح لممارسة نشاطهالها إّن الجمعية الكشفية الوطنية هي كيان قانوني 

 .فيه جرى تأسيسها رسميًّاالذى  النطاق/الدولة

)أ( العضوية في المنظمة العالمية للحركة يتضمن دستور الجمعية الكشفية الوطنية بشكل صريح العناصر التالية:  0102

 الكشفية و )ب( الموافقة على االلتزام بدستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

" و/أو الجمعية العمومية دستور الجمعية الكشفية الوطنية مرة واحدة على األقل في اإلدارة الوطنيراجع "مجلس  0103

السنوات الخمس الماضية. وقد جرى تقديم التعديالت المتعلقة بالفصلين األّول أو الثاني أو الثالث من دستور المنظمة 

    العالمية للحركة الكشفية، إن وجدت، إلى المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

السنة المالية( إلى المنظمة العالمية للحركة الكشفية حسب الجمعية الكشفية الوطنية تقريرها السنوي األخير ) أرسلت  0104

 في خالل ثالثة أشهر من نشره.

وعالمتها  فيةشعارات الكشلل القانونية حمايةالتضمن  كافة اإلجراءات التيوضعت الجمعية الكشفية الوطنية   0105

 .نطاقها/دولتهاإلطار القانوني القائم في ا بحسبارية )الوطنية والعالمية( بموجب قوانين التأليف أو التجارة التج

مع المكتب بالتنسيق  دقيقيتم ترخيص أي استخدام تجاري للعالمة التجارية الخاصة بالحركة الكشفية العالمية بشكل  0106

 الكشفي العالمي أو وكيله.

 الجمعية الكشفية الوطنية بانتظام في مؤتمرات الكّشافة العالمية واإلقليمية.تشارك  0107

شهًرا  12قدّمت الحسابات المالية المراجعة للسنة المالية األخيرة إلى المنظمة العالمية للحركة الكشفية في خالل  0108

 من تاريخ النشر.

سنويًا إلى المنظمة العالمية للحركة الكشفية، وذلك وفقًا لمتطلبات تقدّم الجمعية الكشفية الوطنية تعداد أعضائها  0109

 المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
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 إطار عمل الحوكمة   02 البعد

 ة(الوطنيالجمعية دارة إ)الدستور، الجمعية العمومية ومجلس 

أعلى سلطة  هي في حين تكون "الجمعية العمومية"،إّن مجلس اإلدارة الوطني هو هيئة صنع السياسات في الجمعية الكشفية الوطنية 

لها. ويوفّر "مجلس اإلدارة الوطني" التوجيه االستراتيجي للجمعية ويحرص على تحقيق اإلدارة و"الفريق التنفيذي" لرؤية الجمعية 

المجلس يتكّون من أشخاص مستقلي التفكير يتصرفون من طوع ذاتهم. وينبغي أن  فإن ويلة األجل. وعلى هذاومهمتها وأهدافها الط

 المجلس فإنذلك،  ، وعالوة على بمؤهالت معينة تتالءم مع مبادئ الجمعية وتلتزم بسياسات تضارب المصالحاألشخاص يتمتّع هؤالء 

 صب.االمنتولي حكمه قوانينه الخاصة حول السلوك والحضور واالجتماعات والنصاب القانوني وحقوق التصويت وشروط تأن  يجب

ن تكوينها موضح وأ، أعلى سلطة في الجمعية هيعمومية" الجمعيّة ال" أن ينّص دستور الجمعية الكشفية الوطنية على 0201

 .  الجمعية الكشفية الوطنية كما هو منصوص عليه في دستوركلها  ابمهامهقوم ت، وأنها مع وصف حقوق التصويتبدقة 

يحدد دستور الجمعية الكشفية الوطنية "مجلس اإلدارة الوطني" على أنّه هيئة صنع السياسات، والذي يوفر التوجيه  0202

 االستراتيجي للجمعية الكشفية الوطنية، والذي توافق عليه الجمعية العمومية.

يتخذ "مجلس اإلدارة الوطني" و "الجمعية العمومية" في الجمعية الكشفية الوطنية القرارات بأغلبية بسيطة من أصوات  0203

 .مطلقة، باستثناء التغييرات التي تطرأ على الدستور وحل المجلس، والتي تتطلب أغلبية األعضاء

0204 

 

جلس اإلدارة الوطني" و "فريق التنفيذيين" الذي يدير ما بين "موليات ئوالمسهناك تفاوت واضح على صعيد السلطة 

عمليات الجمعية الكشفية الوطنية. وال يتمتع الرئيس التنفيذي وأي موظف مدفوع األجر بحقوق التصويت في مجلس 

 اإلدارة الوطني.

لديهم مشاركة في طوعية وليس التصفة اليتصرف أعضاء "مجلس اإلدارة الوطني" الذين يتمتعون بحقوق تصويت ب 0205

اليومية. وفي الحاالت التي يكون فيها لعضو "مجلس اإلدارة الوطني" مشاركة في العمليات اليومية،  يةذالتنفي العمليات

 تضارب المصالح المحتمل. ا بتوضيحذه يوثّقأن هذا العضو  يجب على

التنوع  تنوع أعضائه الحاليين والمحتملين )مثل يعكس تكوين "مجلس اإلدارة الوطني" التابع للجمعية الكشفية الوطنية 0206

االقتصادية أو اإلعاقة أو الدين أو المعتقدات أو الخبرة أو الكفاءات(.  -الجنس أو العرق أو الخلفية االجتماعية  في

 دون سن الثالثين.من الشباب في عضويته ويشمل  يءالوالالمحلي/الجهوي/ويعكس "مجلس اإلدارة الوطني" التمثيل 

 والية أعضاء "مجلس اإلدارة الوطني":وقد حددت الجمعية الكشفية الوطنية ونفذّت اإلجراءات التالية في ما يتعلق بانتخاب  0207

 .إجراء االنتخابعملية )أ( 

 .العضوية بالمجلس ترةفل)ب( مدة ثابتة 

 .الجميع مغادرة في الوقت نفسه لتجنب)ج( تناوب أعضاء مجلس اإلدارة الوطني 

 .إقالة عضو مجلس اإلدارة الوطنيكيفية )د( 

 .)ه( إعادة االنتخاب محدودة

 عضاء.األاستبدال أو إضافة عملية )و( 

قد حددت الجمعية الكشفية الوطنية مجاالت محتملة لتضارب المصالح )الداخلية والخارجية( ألعضاء "مجلس اإلدارة  0208

المصالح الذي قد يعرض سمعة الجمعية الكشفية الوطنية للخطر. ويتم  الوطني". وقد التزم هؤالء رسميًا بتجنب تضارب

 االحتفاظ وتحديث "سجل خاص بالمصالح" سنويًا.

نص قانون حول الحد األدنى لعدد االجتماعات التي يعقدها "مجلس اإلدارة  تقد حددت الجمعية الكشفية الوطنية وطبّق 0209

 الوطني" في غضون عام. ويجب أن يكون تواتر هذه االجتماعات متوافقاً مع دور مجلس اإلدارة الوطني.
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 الوطني". قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق القواعد المتعلقة بحضور أعضاء "مجلس اإلدارة 0210

الذين يشكلون النصاب  األعضاء ذ القواعد المتعلقة بالحد األدنى من حضوروتنفيقامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد  0211

 القانوني من أجل المضي قدماً في اجتماع "مجلس اإلدارة الوطني" واتخاذ قرارات صحيحة للجمعية.

لتجنب تركيز األصوات في يد أحد أعضاء مجلس اإلدارة الوطني  هاذوتنفيقامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد القواعد  0212

 و/أو الجمعية العمومية )أي من خالل التصويت بالوكالة للغائبين(.

يزود الوافدون الجدد إلى "مجلس اإلدارة الوطني" التابع للجمعية الكشفية الوطنية بتوجيهات مكتوبة وبدورات تدريبية،  0213

 والتزاماتهم القانونية.ولياتهم ئومسوقد اعترفوا رسميًا بدورهم 

خلية أو اشتراطه القانوني لدى الجمعية الكشفية الوطنية إجراء ملزم حول حل المجلس )في دستوره أو قوانينه الدا 0214

 .الجمعية الكشفية الوطنية صولأالطريقة التي ينبغي بها التصرف ب ا اإلجراءذه يحددوالوطني وما إلى ذلك( 
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 إطار العمل االستراتيجي  03 البعد

عمليات هذه الجمعية وهيكليتها ومعاييرها،  معيان رؤيتها ومهمتها، واتساقها بيتناول هذا البعد سبب قيام الجمعية الكشفية الوطنية: ب

ويحقق هذا البعد ويقيّم مدى توثيق هذه المبادئ الحاكمة، واعتمادها، ودمجها، وجعلها  ،ر نفسها للمستفيدين والجمهوراظهية إوكيف

 بوضوح إلى أصحاب المصلحة والجمهور.ا ياتها، ومدى إبالغ هذمتسقة مع الوثائق األساسية للجمعية الكشفية الوطنية وهيكليتها وعمل

0301 

 

وقد وافقت عليه الجمعية  ،يحدد بيان رؤية/مهمة الجمعية الكشفية الوطنية بوضوح طموحاتها ومبادئها ومعتقداتها

 العمومية، وهو موزع على كافة المستويات داخل الجمعية.

0302 

 

والسلطة على الصعيد ولية ئالمسيحدد الهيكل التنظيمي للجمعية الكشفية الوطنية بوضوح الهيئات الحالية ومجاالت 

 وت نشر على كافة المستويات داخل الجمعية.،الوطني. وتعكس هذه الهيكلية الوضع الفعلي 

 والمحلية. والجهويةالمحددة ما بين المستويات الوطنية وليات ئوالمسقد وثّقت الجمعية الكشفية الوطنية بوضوح المهام  0303

 على كافة المستويات داخل الجمعيةلك م ذيتعمتم مع الحالة الفعلية ووليات ئوالمسوتتمشى هذه المهام 

قد حددت الجمعية الكشفية الوطنية وطبّقت منهجية  لترجمة مهمتها ورؤيتها إلى أهداف استراتيجية وأهداف وأنشطة  0304

ثالث سنوات وخطط عملية سنوية(. وقد طبّقت  إلىسنوات وخطط استراتيجية تمتد  10محددة )مثل الرؤية المتتالية لمدة 

 هذه المنهجية وتتبعها بانتظام.

الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد/ تعيين أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين، وتقييم القضايا التي تهمهم. قامت  0305

سنوات(، ويتخذ إجراء بشأنها من قبل "مجلس اإلدارة  3ويجري توثيق نتائج هذه العملية، وتتم مراجعتها بانتظام )كل 

 الوطني".

 الوطنية لتطوير خطتها االستراتيجية ما يلي:تتضمن منهجية الجمعية الكشفية  0306

 مستويات الجمعية كافةتتم على الجميع ركة ابمشعملية داخلية  - 1

 تحليل الحالة الخارجية - 2

 . مشاركة الشباب3

 مراعاة األولويات االستراتيجية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، هذا فضالً عن - 4

 أولويات التنمية المحلية.

قد أنشئت لجان "مجلس اإلدارة الوطني" التابعة للجمعية الكشفية الوطنية  وفرق العمل أو غيرها من الهيئات المناسبة  0307

مع األهداف االستراتيجية. وقد حددت بوضوح االختصاصات، وعقدت اجتماعات منتظمة وقدّمت تقارير عن  تمشياً 

 . 30الــ جميع هذه اللجان وفرق العمل شبابًا دون سن  وتضمعملها على أساس منتظم. 

 مستويات القرار.قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام يضمن مشاركة الشباب على جميع  0308

حددت الجمعية الكشفية الوطنية مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم المخرجات/ النتائج، والتبعات، وربما تأثير خططها  0309

 االستراتيجية والعملية. وتجري القياسات بانتظام ويجري العمل على تحقيق النتائج.

0310 

 

مخاطر إدارتها )أي المخاطر المالية، وتضارب المصالح، والمخاطر تتولى الجمعية الكشفية الوطنية تحديد وتقييم 

التشغيلية، والتمويلية، والتخطيط لتعاقب الموظفين، ومخاطر السمعة، إلخ...(. ويجري توثيق نتائج هذه العملية وتحديثها 

 بانتظام )كل عام(، وعند االقتضاء، يتصرف "مجلس اإلدارة الوطني" على أساسها.
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اتّخاذ إجراء لالستجابة للحاالت الميدانية الحرجة )مثل السالمة والصحة والحوادث كيفية  الوطنية حددت الجمعية الكشفية 0311

والحاالت الجنائية والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك(. ويشمل هذا اإلجراء التصعيد إلى المستوى )المستويات( المناسب 

 .ويتم إبالغه إلى جميع األطراف المعنية

،الممتلكات، إلخ( مالئمة  وليةئالمستكون بوالص التأمين الخاصة بالجمعية الكشفية الوطنية )الصحة، الحوادث، السفر،  0312

 وتجري مراجعتها بانتظام.،للغرض 
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 هةيدارة النزاإل   04 لبعدا

من األذى، والسياسات السلوكية، وعمليات  الحمايةيتناول هذا البعد المعايير والممارسات األخالقية للجمعية، وعمليات الضوابط والتوازن، وسياسة 

اجباتهم ونظم عدم االمتثال. وينبغي تحديد السياسات والنظم واإلجراءات مسبقًا وتوثيقها بحيث ال يسترشد الموظفون والمتطوعون فقط بأداء و

 بتصّرفهم وسلوكهم. - واألهم من ذلك -إنّما أيًضا ولياتهم ئومس

0401 

 

 تشمل ما يلي:ومن األذى  الحمايةتتّبع الجمعية الكشفية الوطنية سياسة 

 سلوك ألنشطة الجمعية الكشفية الوطنية،القواعد  -

 االلتزام بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة باالمتثال القانوني، -

 لتلقي وإدارة الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة األطفال أو الشباب أو البالغين، آلية -

-  ً  كافةمن األذى على أعلى مستوى في الجمعية الكشفية الوطنية. وتطبّق هذه السياسة وتعمم على  الحمايةلإلشراف على مسائل  نظاما

 المستويات داخل الجمعية.

رسميًا بالقواعد والقيم األخالقية التي يمكن أن تنعكس أو ت ضّمن في مجموعة قواعد واحدة أو عدة وثائق  تلتزم الجمعية الكشفية الوطنية 0402

 تغطي ما يلي:

 .المبادئ األخالقية في جمع األموال )التمثيل العادل للغرض والطريقة والسلوك( - 1

 .متنافسة(ال منظماتالموّردين أو التضارب المصالح )سياسة الهدايا، والتعاون مع  - 2

 .سلوك الموظفين والمتطوعين )التمييز والتحرش( - 3

 وقد أرسلت هذه القواعد/ الوثائق إلى جميع األطراف المعنية.

تتناول الجمعية الكشفية الوطنية قضايا األخالقيات واالمتثال من خالل تعريف وتدريب الموّظفين الجدد والمتطوعين )بما في ذلك  0403

 الوطني"( بشكل يتناسب مع منصبهم، وكذلك في برامج تجديد المعلومات الدورية. ويجري تسجيل هذا التدريب بالكامل."مجلس اإلدارة 

قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام إلنفاذ المعايير والقيم األخالقية المتفق عليها على جميع مستويات الجمعية )أي   0404

واإلدارة والموظفون والمتطوعون(. ويجري تطبيق رصد التنفيذ )الذي يغطي القواعد وإجراءات التنفيذ،  "مجلس اإلدارة الوطني"

 ومراجعة االمتثال، والتحقيق، والعقوبات( بانتظام ويتم توثيقه.

0405   ً  لإلبالغ عن االنتهاكات األخالقية التي تتضّمن التالي: حددت الجمعية الكشفية الوطنية وطبّقت نظاما

 )أ( حماية المبلغين عن المخالفات،

 )ب( حقوق األطراف المعنية،

 )ج( تحديد مستويات التبليغ المناسبة )الداخلية والخارجية(.

 يتم تبليغ المخالفات الرئيسية إلى "مجلس اإلدارة الوطني".

، يمتجر الكشفالين( المكلفين بأنشطة جمع األموال )مثل تقيّم الجمعية الكشفية الوطنية المكانة األخالقية لشركائها )الخارجيين أو الداخلي 0406

 ...(. ويجري توثيق نتائج هذه العملية، وتتم مراجعتها بانتظام وتتخذ إجراءات بشأنها.صندوق التمويل الكشفيو
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 التأييد والصورة العامةكسب التواصل و  05 البعد

يدور هذا البعد حول سياسة االتّصال التي تتبعها الجمعية في ما يتعلق بمختلف أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين فيها، وخاصة 

في ما يتعلق بمهامها العملية، ومواردها، وإدارتها، والصورة العامة التي ترغب في بنائها وعكسها. ويكمن الغرض العام هنا في تقييم 

 جمهورها وأصحاب المصالح المعنيين فيها على علم بعملياتها.على ة وكيفية إبقاء الجمعية سياسة الشفافي

0501 

 

توفّر الجمعية الكشفية الوطنية تقارير سنوية )بناء على طلب أو بدونه( لجميع أصحاب المصالح الرئيسيين.  وتحتوي هذه 

 التقارير أقلّه على التالي:

 .)أ( سرد ألنشطة الجمعية

 .للعضوية)ب( تعداد عام 

 .)ج( قائمة بأعضاء "مجلس اإلدارة الوطني"

 .مراجعة خارجيًاالمالية ال التقارير)د( 

تجعل الجمعية الكشفية الوطنية جدول أعمالها ومحاضر االجتماعات الرئيسية، بما في ذلك القرارات التي ستناقش، متاحة  0502

 والخارجيين، في غضون إطار زمني معقول. لجميع أصحاب المصالح الرئيسيين الداخليين

الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام مراقبة للوثائق يتيح التعرف التام على جميع أنواع الوثائق الرسمية  تقوم  0503

 )نسخ مطبوعة وإلكترونية( ونزاهتها وتوافرها.

0504 
صاالت والعالقات الخارجية، وهي مدعومة بمواد ترويجية محدّثة تملك الجمعية الكشفية الوطنية استراتيجية حالية لالت

 تعكس الهوية والمبادئ المعلنة للجمعية.

الجمعية الكشفية الوطنية قنوات تواصل منتظمة مع أصحاب المصالح الداخليين )مثل مجلة الكشفية للقادة،  تنشىء  0505

 اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي، إلخ...(.والرسائل اإلخبارية للمتطوعين الوطنيين، والموقع 

 الكّشافة. فىالجمعية الكشفية الوطنية شراكات مع منظمات مجتمع مدني أخرى ومجموعات مجتمع محلّي تؤثر  لدى 0506

 (.مثل هذا الكيان مجلس الوطني للشباب أو في هيئة مماثلة له )في حالة وجودالتنشط الجمعية الكشفية الوطنية في  0507

 تشارك الجمعية الكشفية الوطنية بانتظام في حوار مع صانعي السياسات الرئيسيين في بلدها. 0508

لتحديد وترشيح وإعداد الشباب لتمثيل الكشافة خارجيًا على المستوى  ومطبّقاً  محدداً  اً تملك الجمعية الكشفية الوطنية نظام 0509

 الوطني.
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 الراشدون في الحركة الكشفية   06 البعد

مثل التوظيف والتدريب وإدارة األداء ،يتناول هذا البعد كيفية تعامل الجمعية الكشفية الوطنية مع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية 

لجمعية الكشفية والعالقات بين الموظفين. ومن األمور األساسية لنجاح ا تعاقب المناصبوالتعويضات والمنافع والتقدير واألمن و

بشكل صحيح، وتعويضهم بشكل كاف عن  مالوطنية، واستدامتها، اختيار األشخاص المناسبين لكل منصب، ورصد أدائهم وتقييمه

نشير إلى الموّظفين المحترفين وعندما نشير للراشدين فإننا  لراشدين في الكشفية،ل العالمية سياسةلل جهودهم ومخرجاتهم. وفقاً 

 والمتطوعين. (الذين يتقاضون أجراً ن والموظف)

0601 

 

ة. وهي تصف اإلجراءات التي يجب اتّخاذها في جميع يتملك الجمعية الكشفية الوطنية سياسة للراشدين في الكشف

واإلشراف  لتسلم المهاموالتدريب المراحل والخطوات في دورة حياة الراشدين، بما في ذلك التوظيف والتعيين 

سياسة الوالتقييم والتقاعد )لجميع المناصب الرئيسية على جميع مستويات الجمعية(. وتستند هذه السياسة إلى "

 ة " وتجري مراجعتها بانتظام.يلراشدين في الكشفلعالمية لا

خبرة في مجال الكشفية. تتألف من أعضاء لديهم  ة،يلدى الجمعية الكشفية الوطنية لجنة وطنية للراشدين في الكشف 0602

 واللجنة متوازنة بين الجنسين، وتشمل الشباب دون سن الثالثين وتعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لبرنامج الشباب.

الراشدين. وتجري  القادة تملك الجمعية الكشفية الوطنية توصيفات لألدوار وتستخدم اتفاقيات متبادلة لجميع مناصب 0603

 وإبالغها إلى جميع األطراف المعنيين. مراجعتها بانتظام

جميع وظائف الراشدين )الموظفون والمتطوعون(. لحددت الجمعية الكشفية الوطنية وطبّقت نظاًما للتقييم سنويًا  0604

 وتسجل نتائج هذه العملية ويبت فيها.

 ت / التعويضات للموظفين.آقامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق سياسة واضحة وتنافسية للمكاف 0605

لتقدير مساهمة الراشدين فيها. ويجري نشر هذا النظام وتسجيل  حدّدت الجمعية الكشفية الوطنية وطبّقت نظاماً  0606

 التقديرات.

لمناصب الراشدين )الموظفون  / التعاقب لدى الجمعية الكشفية الوطنية آليات قائمة من أجل الخالفة الفعالة 0607

 شروط تعيين ثابتة.لمتطوعون اوالمتطوعون(. ويملك 

0608 

 

تملك الجمعية الكشفية الوطنية إطار عمل واضًحا للتدريب والتطوير الشخصي للراشدين )الموظفون والمتطوعون 

الكفاءات المطلوبة، وتجري على حدّ سواء(. ولكل منهج من مناهج التدريب أهداف واضحة، والحد األدنى من 

 مراجعته بانتظام.

تتيح الجمعية الكشفية الوطنية لكل شخص راشد )الموظفون والمتطوعون( الفرصة لتلقي التدريب األولي والمستمر  0609

 وفقًا الحتياجاته الفعلية وكفاءاته وخبراته. ويجري تسجيل جميع عمليات التدريب.

 ة والقيادة واإلدارة والعالقات.يلكشفا أسس الحركةنية على تضمين منهجها التدريبي: تعمل الجمعية الكشفية الوط 0610

 "مشاركة الشباب في صنع القرار". موضوعتضع الجمعية الكشفية الوطنية في منهجها التدريبي  0611

ة يلكشفا أسس الحركةيشمل الكفاءات العامة التالية: و، المدربين لمدربي تقدّم الجمعية الكشفية الوطنية تدريبًا منتظماً  0612

 ، وإدارة التدريب، والعالقات.والتيسيرم الكبار والتدريب يتعلكيفية ، و

من األذى". وتشمل  الحمايةالجمعية الكشفية الوطنية عمليات وإجراءات لجميع الراشدين لضمان تطبيق سياسة " ىلد 0613

 هذه:

 وفقًا للتشريعات المحلية، of GSإجراء تعيينات للراشدين لضمان إجراء جميع التحققات المناسبة   -

 من األذى كجزء من عملية التدريب والمحتوى. الحمايةاعتماد سياسة  -
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 تخصيص الموارد والضوابط المالية    07 البعد

وتخصيصها وكذلك على الضوابط المالية. ويكمن الهدف من ذلك في تحديد يرّكز هذا البعد على السياسات المالية وتوليد الموارد 

مستويات الجمعية من حيث المساءلة المالية والشفافية. ويتم ذلك من خالل فحص وقياس النظم والعمليات المالية القائمة للجمعية )أو 

 ي.عدم وجودها( وتحديد مجاالت التحسين لمعالجة الجوانب الضعيفة للنظام المال

ال تعتمد الجمعية الكشفية الوطنية بشكل مفرط على أي مصدر واحد لإليرادات )بحسب معدّل السنوات المالية الثالث   0701

 الماضية(.

0702 

 

كامل( يمّكنها من تتبع األموال  بوضوحقامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام مساءلة مالية )

استخدامها في البرامج / المشاريع )مجموع تكاليف جمع األموال  حيث إلى)المخصصة أو غير المخصصة( 

 ومصادر األموال(.

 قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام مراقبة لمنع أي سوء استخدام مالي لألموال.  0703

أطول( ترتبط بوضوح بخطة تشغيلية، تعمل الجمعية الكشفية الوطنية على أساس ميزانية سنوية )أو ربما على فترات  0704

 يوافق عليها "مجلس اإلدارة الوطني" أو "الجمعية العمومية".

تستخدم الجمعية الكشفية الوطنية أسلوب المراقبة والتبليغ عن التكاليف اإلدارية، وجمع األموال والنفقات التشغيلية  0705

 منتصف الطريق أو في الدورة المقبلة(.كمدخالت، وذلك لضبط الميزانية بشكل منتظم )إما في 

0706 

 

تملك الجمعية الكشفية الوطنية تقارير مالية تتضمن الميزانية العمومية، وبيان اإليرادات والنفقات، واألصول 

المالية متوفرة  هتكون بياناتوجزًءا من الجمعية، يعد ( يمتجر الكشفالنشاط تجاري )مثل  وجودوالخصوم. وفي حال 

 أيًضا في التقرير.

لدى الجمعية الكشفية الوطنية لجنة داخلية للتدقيق المالي يعينها مجلس اإلدارة الوطني و/ أو "الجمعية العمومية" وهي  0707

 تجتمع لمرتين في السنة على األقل لمراجعة التالي:

 )أ( الضوابط المالية الداخلية،

 ،)ب( برنامج مراجعي الحسابات 

 المالية. التقارير)ج( 

وهي تقدم توصيات إلى المجلس بشأن إعداد التقارير المالية. وفي الوقت الذي يعمل فيه أي عضو في لجنة المراجعة 

 المالية الداخلية، ال يمكنه  أن يشغل منصبًا آخر على المستوى الوطني.

0708 

 

األخيرة من قبل مراقب حسابات مستقل ومعتمد بحسب وقد جرى تدقيق التقرير المالي  للسنوات المالية الثالث 

/  األصول. وقد مكنت نتائج التدقيق مراقب الحسابات هذا من إبداء رأيه/ تقديم توصيات )مثل "رسالة اإلدارة

 "(.مقترحات التحسين

ولوازمها(. وينعكس هذا قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام جرد )مثل ممتلكات الجمعية ومعداتها  0709

 الجرد بشكل سليم في البيان المالي.
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0710 

 

 

ينبغي أن تتوفر لدى الجمعية الكشفية الوطنية ما يكفي من السيولة/ األصول القصيرة األجل لتغطية  -الحالة األولى: 

 الموظفين على وجه الخصوص(.التزاماتها / ديونها القصيرة والمتوسطة األجل )النفقات التشغيلية، ورواتب 

عندما تتلقى الجمعية الكشفية الوطنية األموال "حسب الحاجة" من مجموعة محددة من الجهات  -الحالة الثانية: 

( التي تلتزم بها وليةئالمسالمانحة، يكون لدى هذه الجمعية اتفاق قانوني يضمن تغطية الجهات المانحة لاللتزامات )

 تحمل جميع النفقات المتعلقة باألنشطة التي يتعين القيام بها طوال مدة المشروع. اللالوطنية، من خالجمعية الكشفية 

0711 
معيّن، مالي  حدقامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق إجراء خاص بالمشتريات ينص صراحة على أنه فوق 

 للمشتريات.يكون نظام المناقصات التنافسي هو األسلوب المفضل 
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 برنامج الشباب  08 البعد

طريقة  تفاصيلوصوالً إلى والرئيسية  االجمعية الكشفية الوطنية: من مرحلة تخطيط توجهاتها وأهدافه من وجودسبب اليتناول هذا البعد 

والعمل على األرض. ويتعين على الجمعيات الكشفية الوطنية أن تعمل على نظم  واألنشطة والمشاريععملها على مستوى البرامج 

 .في مجال البرنامج الكشفي للشبابة عالراجمعينة للتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم والتغذية 

0801 

 

العالمية سياسة الو فيةالكشالحركة أساس  إلى، يستند ربويةت اً أهداف يتضمنلدى الجمعية الكشفية الوطنية برنامج للشباب 

 برنامج الشباب الكشفي.ل

تملك الجمعية الكشفية الوطنية لجنة وطنية فعالة لبرنامج الشباب تتألف من أعضاء لديهم خبرة ذات صلة. واللجنة متوازنة  0802

 دين في الكشافة.بين الجنسين، وتضّم شبابًا دون سن الثالثين من العمر وتعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية للراش

 الجمعية الكشفية الوطنية احتياجات ومصالح الشباب في مجتمعهم المحلي، أثناء وضع برنامج الشباب ومراجعته. تحدد  0803

للشباب لكي يطوروا الكفاءات  الً التابع للجمعية الكشفية الوطنية سب الكشفي لبرنامج الشباب التربويةتوفّر األهداف  0804

 األذى. بعيداً وفي حماية منالضرورية للبقاء 

قد تم النظر في برنامج الشباب التابع للجمعية الكشفية الوطنية مرة واحدة على األقل في السنوات الخمس األخيرة، مع  0805

 وفعاليته.موافقته للواقع مراعاة 

 قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام لمراقبة تنفيذ برنامج الشباب الخاص به على المستوى المحلي.  0806

0807 

 

، الكشفي الوطني برنامج الشبابل التربويةالمرتبطة باألهداف  المراحل السنيةحددت الجمعية الكشفية الوطنية عددًا من 

 .لكل مرحلة محددة تربويةإلى جانب مواد  عمرية بداية ونهاية مرحلة سنيةعلى أّن يكون لكل 

خاصة الوصول بشكل رسمي والمشاركة ال حتياجاتمن ذوي االو / أو  مختلفةخلفيات  لديهمالشباب الذين النشء بوسع  0808

 بشكل فعّال في برنامج الشباب التابع للجمعية الكشفية الوطنية.
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 )تنمية العضوية( النمو يةإمكان  09 البعد

ويجب على  ،ويعبر هذا البعد عن حاجة المؤسسات غير الربحية بوجه عام إلى بذل الجهود للحفاظ على مستويات الخدمة والتمويل الحالي

من  )وإالّ فمن المرّجح أن تعّوق "المنافسة"  "حصتها السوقية ةاستباقي بخطوات أن تقوم  ي عضويتهاالجمعيات الكشفية الوطنية التي تنم

نذكر من بينها: التحضير تنمية العضوية "(. وثمة عوامل عديدة ذات أهمية حاسمة أمام قدرة المؤسسات غير الربحية على شباب المجتمع

ومواهبهم  اإلدارة بوقتهم ن، وإشراك أعضاء مجلس، والتسويق لممولين معينيالعمل على تنمية العضوية ، وإظهار نتائجلتنمية العضوية

 ومواردهم.

لدى الجمعية الكشفية الوطنية نظام لتسجيل العضوية يسمح بقياس وفهم نمو/ انخفاض العضوية )على سبيل المثال مجموع  0901

 ، والتوزيع االجتماعي والجغرافي، ومعدل االحتفاظ، إلخ...(.والمراحل السنيةاألرقام، والجنس، 

، وهي متاحة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع عضاءاأل وتتبع الجمعية الكشفية الوطنية سياسة حول تنوع وإدماج 0902

 والمجتمعات المحلية.

قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق سياسة/ استراتيجية لتوليد الموارد تحدد مختلف مصادر اإليرادات )مثل   0903

رسوم العضوية واألنشطة التجارية والتبرعات الفردية والمنح الحكومية وجمع التبرعات وتقديم مقترحات التمويل، 

 ية توليد الموارد.إلخ...(. وتجري بانتظام مراجعة سياسة/استراتيج

 تجري مراجعتها بانتظام.تنمية للعضوية حددت الجمعية الكشفية الوطنية وطبّقت استراتيجية   0904

"مجلس اإلدارة الوطني" ينتمون إلى خلفية  فيجدد  أعضاءً  واستقطابالستهداف  طريقةً حددت الجمعية الكشفية الوطنية  0905

مهارات محددة ذات صلة بالتحديات التي تواجهها الجمعية. وعلى هذا استقطاب غير كشفية. ويركز هذا النهج على 

 األساس، يضّم "مجلس اإلدارة الوطني" عضًوا )أعضاء( من خلفية غير كشفية.
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  التقدّم المستمر  10 البعد

 

الوطنية. ويتعين على جميع الجمعيات الكشفية الوطنية أن تراجع جمعية الكشفية ليرّكز هذا البعد األخير على التحسين المستمر والمستدام ل

نظم إدارتها، وأن تطلع جميع األطراف المعنيين على نتائجها، وأن تطبّق إجراءات تصحيحية أو وقائية، وأن تستعرض في نهاية المطاف 

 طنية.الدروس المستفادة، وهذا متطلّب أساسي  نحو التحسين المستمر للجمعية الكشفية الو

 

سنوياً، وذلك  قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام لتقييم فعالية "مجلس اإلدارة الوطني" الخاص بها  1001

)مثل التقييم الذاتي للمجموعة و/ أو الفرد داخل المجلس(. ويستند التقييم إلى الوظائف ولياته ئومستأدية أدواره  بخصوص

 اإلدارة الوطني. ويجري تسجيل النتائج وتتخذ إجراءات على أساسها.المحددة ألعضاء مجلس 

قام "مجلس اإلدارة الوطني" التابع للجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام لتقييم أداء رئيسها التنفيذي )الرئيس   1002

 ي تسجيل النتائج والعمل على أساسها.يجر، ووصف الدور إلى ويستند التقييم  اً،سنوي إلخ...( التنفيذي، األمين العام،

داء كل لجنة من لجانه وفرق أقام "مجلس اإلدارة الوطني" التابع للجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام لتقييم   1003

ويستند التقييم إلى اختصاصات هذه اللجان. وفي حال شّكل عضو "مجلس اإلدارة الوطني" جزءاً  ،سنويًا العمل التابعة له

 ويجري تسجيل النتائج والتصرف على أساسها. المتعلقة به،من لجنة / فرقة عمل، فإنه ال يشارك في عملية التقييم 

الحسابات الخارجي  )المالية أو غير المالية( كمدخالت في تستخدم الجمعية الكشفية الوطنية نتائج جميع تقارير مدقق  1004

 التحسين المستمر.

. وقد تم تقييم األنشطة / تختار الجمعية الكشفية الوطنية، في مرحلة التخطيط، األنشطة / المشاريع التي تتطلب تقييماً  1005

 المشاريع المحددة، وجرى تسجيل النتائج / الدروس المستفادة.

 .القادمةإعداد األنشطة/المشاريع  عندتستخدم الجمعية الكشفية الوطنية التقييمات/الدروس المستقاة من األنشطة / المشاريع  1006

قامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد وتطبيق نظام لتقييم مدى رضا الموظفين والمتطوعين، على األقل مرة واحدة على   1007

 مدى السنوات الثالث األخيرة. ويجري تسجيل النتائج والتصّرف على أساسها.

الشباب مرة واحدة على األقل النشء ون م اقامت الجمعية الكشفية الوطنية بتحديد نظام وتطبيقه لتقييم مدى رضا أعضائه  1008

 خالل السنوات الثالث األخيرة. ويجري تسجيل النتائج والتصرف على أساسها.

الوصول إلى المعلومات الموثقة سابقًا.  بسهولةتملك الجمعية الكشفية الوطنية نظام أرشفة )ورقي أو إلكتروني( يتيح  1009

 ويمكن استخدام هذا النظام لتخطيط األنشطة الحالية والمستقبلية.

 

 نهاية المعايير
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