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الكشفّية للحركة  العاملية  باملنظمة  الشكاوى  سياسة 

 مقدمة. 	

حدد سياسة الشكاوى هذه )السياسة( املسار الذي يتعّي استخدامه ملعالجة شكاوى تتعلّق . 1.1
بأعامل وأنشطة الجمعيات األعضاء واملتطوعي باملنظمة العاملية للحركة الكشفيّة أو موظفي 

املكتب الكشفي العاملي، مسائل تشمل أنشطة ترتبط باملنظمة العاملية للحركة الكشفية 
عىل املستوى العاملي أو اإلقليمي أو املحيل أو عىل مستوى جمعية عضو عندما يتعلق األمر 

مبتطوع باملنظمة العاملية للحركة الكشفيّة أو موظف باملكتب الكشفي العاملي تم تكليفه 
بالجمعية العضو من جانب املنظمة العاملية للحركة الكشفيّة ليتوىل مرشوع أو نشاط.

ال تشمل هذه السياسة بالخصوص ما ييل. 	.1

أنشطة أو أعامل األفراد من منتسبي الجمعيات األعضاء التي تخّصها أو تحدث . 1.	.1
فيها. و يجب توجيه الشكاوى املتعلقة بهذه الجمعيات األعضاء تحديداً إىل 

الجمعيات األعضاء املعنية.

املظامل والشكاوى واملسائل التأديبية الخاصة باملكتب الكشفي العاملي التي . 	.	.1
يرفعها موظفو املكتب الكشفي  العاملي  ضد موظفي آخرين مبُقتىض دليل 

k .موظفي املكتب الكشفي العاملي
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الكشفّية للحركة  العاملية  باملنظمة  الشكاوى  سياسة 

تعريفات. 	

شكوى: تعني تظلم ضد أو خالف مع أو بي أشخاص أو جمعيات أعضاء واملنظمة العاملية . 1.	
للحركة الكشفية عىل املستوى العاملي أو اإلقليمي أو املحيل  يطرحه شخص عضو منتمي إىل 

جمعية عضو أو جمعية عضو أو متطّوع باملنظمة العاملية للحركة الكشفية.

جمعية عضو: تعني أي جمعية كشفية وطنية عضو باملنظمة العاملية للحركة الكشفية . 	.	
وتشمل الهيئات املكونة لها.

 شكوى كيديّة: كل شكوى تستويف معيار أو أكرث من املعايري التالية:. 	.	

اإلرصار عىل استمرار الشكوى بعد استكامل إجراءات معالجة الشكاوى بشكل . 1.	.	
تام وصحيح.

اإلحجام املتكّرر عن قبول إثباتات موثقة تُعترب صحيحة ورفض استالم إجابات . 	.	.	
مناسبة عىل الّرغم من مراسالت ترّد عىل الشكوى أو عدم قبول وقائع و حقائق 

تم إثباتها بشكل منطقي ومعقول.

الرتكيز املتكرر واملستمر عىل موضوعات ال طائل منها وبسيطة بدرجة ال . 	.	.	
تتناسب مع أهميتها،

اإلرصار عىل طرح مسائل جديدة بهدف املامطلة وعرض  مزيد من املخاوف . 	.	.	
أو األسئلة أثناء معالجة الشكوى. ال يشمل هذا بالطبع املسائل الجديدة التي 

تختلف جوهريّا عن الشكوى األصليّة التي يجب حتام ُمعالجتُها. 

شكاوى أو مطالب غري معقولة تفرض عبئا عىل املنظمة العاملية للحركة الكشفيّة . 	.	.	
من حيث املوارد الرضوريّة التي ال تناسب جّدية االّدعاء أو الشكوى، حيث يبدو 

جليا بأن الهدف منها هو اإلزعاج واملُضايقة فيرتتّب عنها التعسف والتحرش 
باآلخرين كام ُيكن وصفها بالتهور وعدم املنطقية بشكل واضح،

شكاوى واّدعاءات متكّررة تتجاهل الترصفات واإلجابات التي تم تقديها سابقا.. 	.	.	
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 الهدف. 	

هدف هذه السياسة هو ضامن ُمعالجة الشكاوى بطريقة منصفة  وذات شفافية ونزيهة وأيضا توفري الفرصة 
العاملية للحركة الكشفية ملعرفة ولتحسي أعاملها وآدائها من خالل املراجعة الدقيقة والتعليقات.

تهدف هذه السياسة إىل:. 1.	

توفري إجراءات ملُعالجة الشكاوى يتم تطبيقها من جانب املنظمة العاملية للحركة . 1.1.	
الكشفية، بحيث 

تكون منصفة وواضحة وسهلة التطبيق لكل طرف يرغب يف تقديم شكوى،. 	.1.	

ضامن التحقيق يف كُل الشكاوى بشكل عادل ويف توقيت مناسب.. 	.1.	

ضامن حل الشكاوى بصفة ودية متى كان ذلك ُممكنا.. 	.1.	

جمع معلومات ملُساعدة املنظمة العاملية للحركة الكشفيّة عىل تحسي آدائها  . 	.1.	
ومامرساتها من حيث املامرسات العامة للحوكمة باملنظمة خاّصة عىل مستوى 

تطبيق أحكام القواعد السلوكية،

ضامن رسية إجراءات ُمعالجة الشكاوى لحامية كّل من الشايك واملُشتىك به أثناء . 	.1.	
عملية املعالجة.
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 إجراءات دعم التنفيذ. 	

 لضامن التطبيق التام لهذه السياسة، سوف يعمل. 1.	
املكتب الكشفي العاملي عىل القيام مبا ييل :

ترجمة السياسة إىل لغات العمل الخمس للمنظمة العاملية للحركة الكشفية. . 1.1.	

اإلعالن عن تواجد إجراءات ملعالجة الشكاوي.. 	.1.	

الحرص عىل إعالم وتوعية جميع متطوعي املنظمة الكشفيّة العاملية وموظفي . 	.1.	
املكتب الكشفي العاملي املشاركي يف أنشطة لصالح املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية ونيابة عنها مبختلف إجراءات تقديم الشكاوى 

عند استالم شكوى:. 	.1.	

يتم تخصيص وتكليف شخصي الستقبال املراسالت والتنسيق بي . 1.	.1.	
لجنة األخالقيات والشايك واملُشتىك به.

إعالم األمي العام ورئيس اللجنة الكشفية العاملية ورئيس لجنة . 	.	.1.	
األخالقيات بكل الشكاوى التي تم استالُمها وبنتائجها.

 دعم جهود لجنة األخالقيات.. 	.1.	

الرسية. 	

يتم التعامل مع  كل املعلومات والبيانات باعتبارها حساسة ورسية، ولن يتم نرشها أو . 1.	
توزيعها إال لألطراف املعنية فقط ومع مراعاة الرشوط والضوابط القانونية املنظمة لحامية 

البيانات وملوضوع الشكوى

ال تقبل لجنة األخالقيات الشكاوى مجهولة الهوية. . 	.	

يحق للجنة األخالقيات حسب رؤيتها حجب إسم الشايك عن املُشتىك به.، لكن هذا الخيار . 	.	
يبقى قامئا طاملا أن حجب هذه املعلومة ال يقوض قدرة املُشتىك به عىل معالجة الشكوى. 

من املعلوم أنه عند إحالة املسألة إىل الّسلطات، فإن مسألة حجب هوية الشايك لن تُعّد 
خياراً مطروحاً.
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 املسئولية. 	

يتحّمل األمي  العام املسئولية العامة عن هذه السياسة ويقع عىل عاتقه مسئولية تنفيذها.. 1.	

يعي األمي العام موظفي اثني من املكتب الكشفي العاملي لتلقي الشكاوى و يتوىل . 	.	
املوظفان مسئوليّة إخطار األمي العام ورئيس اللجنة الكشفية العاملية ورئيس لجنة 

األخالقيات بكل الشكاوى التي تم استالُمها وبالتواصل بي لجنة األخالقيات والشايك واملشتيك 
به.

تتوىل لجنة األخالقيات حسب هذه السياسة مسئولية  اتخاذ اإلجراءات الرضورية بعد تلقي . 	.	
الشكاوى.

 رسيان السياسة ووجوب التطبيق. 	

يجب ُمراجعة هذه السياسة مرّة واحدة عىل األقل كّل ثالثة سنوات وتحديثها حسب . 1.1
الرضورة وتكون سارية اعتبارا من تاريخ املصادقة عليها بتاريخ 	1 سبتمرب 0	0	.

	/1 آخر ُمراجعة: 18 مايو 0	0	.. 	.1

	/1 تنطبق هذه السياسة عىل كل الشكاوى الواردة بداية من وبعد تاريخ املُصادقة عليها . 	.1
املنصوص عليه يف املادة  1-1..
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مبادئ سياسة الشكاوى. 	

يجب التعامل مع كل الشكاوى بكل جدية ومعالجتها عىل وجه الرسعة والتوصل إىل نتائج يف . 8.1
أقرب وقت مع الحرص عىل الحفاظ عىل العالقات.

يجب أن تكون معالجة الشكاوى قوية وذات أسس راسخة لتحول  دون قدرة أي شخص عىل . 	.8
التالعب بنتيجة الشكوى.

لدراسة الشكوى، يجب أن:. 	.8

تكون محّررة كتابيّا، و. 1.	.8

تقع يف نطاق هذه السياسة، و. 	.	.8

تُعرّف بهويّة الشايك وتشمل بيانات االتصال، و. 	.	.8

توفر أسباب ومربرات الشكوى وكل األدلة املتوفرة  الّداعمة لها.. 	.	.8

تحتفظ املنظمة العاملية للحركة الكشفيّة بحق متابعة كل االنتهاكات واملخالفات للقواعد . 	.8
السلوكية يف كُل األوقات ويكون القرار بشأنها مرتوك للجنة األخالقيات

لتاليف أوجه القصور وأي ثغرات، يتوىل متابعة استالم الشكاوى موظفان من املكتب الكشفي . 	.8
العاملي واللذين يقومان بإحالة كل الشكاوي  لألمي  العام ورئيس اللجنة الكشفية العاملية 

ورئيس لجنة األخالقيات.

عند ُمعالجة الشكوى، يتعي عىل لجنة األخالقيّات ما ييل:. 	.8

توفري الُفرصة لُكل األطراف املعنية لتقديم آرائها بوضوح والتأكد من وضوح . 1.	.8
الوقائع واألحداث وحسن فهمها،

أخذ مختلف الوقائع واآلراء بعي االعتبار،. 	.	.8

البحث عن املشورة من خرباء ومستشارين يف حدود القيود املفروضة بخصوص . 	.	.8
الرسية ،

البحث عن حل يوفر الحق يف جلسة استامع عادلة ويتاميش مع  القواعد . 	.	.8
األخالقية الكشفية ويقبله كال الطرفي،
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تسجيل مختلف العنارص التي استندت عليها يف توصياتها،. 	.	.8

القيام بالتحقيقات والتوصل إىل نتائج يف أرسع وقت ممكن بشكل معقول،. 	.	.8

ينبغي ، بدعم من إجراءات املكتب الكشفي العاملي ، التأكد من التعامل مع . 1.	.8
عملية فحص الشكوى بإحدى لغات العمل باملنظمة العاملية للحركة الكشفية 

والتي تكون مقبولة لكل من الشايك أو  املشتيك به.

توفر هذه العملية إمكانيّة الطعن ملرة واحدة عىل التّوصية الّصادرة عن الشكوى إّما من . 8.1
طرف الشايك أو املُشتىك به، ويُصبح القرار املتخذ بعد الطعن واملصدق عليه من جانب 

اللجنة الكشفية العاملية نهائيأ.

عندما يتقرر أن الشكوى شكوي كيدية، ُيكن لألمي  العام إحالتها عىل لجنة األخالقيات . 8.8
التخاذ اإلجراءات املناسبة املبيّنة فيام بعد،

إذا ما اعترب املكتب الكشفي العاملي بأن الشكوى تشمل جرية، يجب إخطار الشايك . 	.8
وتشجيعه عىل إحالة املسألة يف أي وقت إيل السلطات املعنية يف الدولة التي وقعت فيها 

الجرية. ال ُيكن للمكتب الكشفي العاملي اإلبالغ عن الجرية ُمبارشة إال إذا ما اعتربت لجنة 
األخالقيات بعد استشارة املستشار القانوين للمكتب الكشفي العاملي توافر ما يكفي من 

الحجج والرباهي لدعم االدعاء.

إن ارتبطت الشكوى مبوظف يف املكتب الكشفي العاملي ُمشتىك به، تخضع العملية ألحكام . 8.10
دليل موظفي املكتب الكشفي العاملي.  مبجرد تصديق اإلمي العام عىل القرار، يكون هذا 
القرار واجب التنفيذ من جانب األمي العام عرب اإلجراءات الداخلية وحسب قانون العمل 

الساري.
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عملية معالجة الشكاوى. 	

يجب إحالة الشكوى إيل لجنة األخالقيّات إّما:. 1.	

	.1.1 .complaints@scout.org عن طريق الربيد اإللكرتوين عىل العنوان

	.1.	 . Rue ،أو بالربيد العادي أو بالتسليم املُبارش إىل عنوان املكتب الكشفي العاملي
 	0	1, 1	 , P.O. Box	 Henri-Christiné   جينيف، سويرسا.

عند استالم الشكوى:. 	.	

يُسجل املوظفان املُكلّفان باملكتب الكشفي العاملي الشكوى ويوجها رسالة بريد . 1.	.	
الكرتوين إىل األمي العام ورئيس اللجنة الكشفية العاملية ورئيس لجنة األخالقيات 
إلخطارهم باستالم شكوى موجهة ضّد املُشتىك به. إن كان املُشتىك به من ضمن 

هذه الشخصيات الثالث، ال يجب توجيه خطاب تلك الشكوى إليه بل إخطاره 
فقط بصفته ُمشتىك به حسب اإلجراءات املُبيّنة أدناه.

إن كان موضوع الشكوى يتعلّق بعضو من اللجنة الكشفية العاملية أو باألمي . 	.	.	
العام، يجب توجيه املسألة عىل الفور  إىل لجنة األخالقيّات. أما إذا كانت 

الشكوى تتعلّق مبوظف من املكتب الكشفي العاملي، فيتعي تطبيق اإلجراءات 
التي ينص عليها دليل موظفي املكتب الكشفي العاملي.

يتأكّد املوظفان املُكلفان باستالم الشكاوى بكون الشكوى تستويف املتطلبات . 	.	.	
املُبيّنة باملادة 	-8.

إن كانت الشكوى تستويف تلك املعايري:. 	.	.	

يتّم إرسال الشكوى واملعلومات املؤيدة لها إىل رئيس لجنة . 1.	.	.	
األخالقيات إال إذا كانت تتعلّق برئيس لجنة األخالقيات، عندئذ 

تُحال إىل األمي العام الذي سوف يؤدي، بهدف معـــــــالجة 
الشـــكوي و بُحكم وظيفته كعضو بحكم املنصب يف لجنة 

األخالقيات دون حق التصويت، دور رئيس لجنة األخالقيات 
بالنسبة لكل اإلجراءات الالحقة.
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يُخطر املكتب الكشفي العاملي الشايك بقبول الشكوى ومبعالجتها . 	.	.	.	
من طرف لجنة األخالقيّات. تستمر عملية النظر يف الشكوى تحت 

إرشاف لجنة األخالقيّات.

إن كانت الشكوى ال تستويف تلك املعايري:. 	.	.	

يخطر املكتب الكشفي العاملي الشاىك بكون شكواه ال تستويف . 1.	.	.	
متطلبات السياسة ويطلب منه إّما:  تربير الدوافع التي يتعي  

من أجلها استيفاء معايري النظر يف  الشكوى أو تقديم مزيد من 
املعلومات املؤيدة لها لتمكي لجنة األخالقيات من النظر فيها. إذا 
اتفق موظفا املكتب الكشفي العاملي بعد الحصول عىل املربرات 
أو  مزيد من املعلومات بأن الشكوى أصبحت تستويف للرشوط، 

يجب عندئذ أن  تتواصل العملية  حسب اإلجراءات املُبيّنة بالقسم 
.	-	-	

إذا ما تم االتفاق  بعد الرجوع إىل الشايك واستشارة رئيس لجنة . 	.	.	.	
األخالقيّات بأن املعلومات التي تم إلحاقها لتربير استيفاء الشكوى 

للرشوط املُبيّنة باملادة 	-8  غري كافية، يُخطر املكتب الكشفي 
العاملي الشايك بأن شكواه ال تستويف معايري السياسة وتنتهي 

اإلجراءات عند هذا الحد.

إذا ما تعلّقت الشكوى بعضو من فريق املنظمة العاملية للحركة الكشفيّة الذي . 	.	.	
يكون عضو نشيط أيضا يف جمعية عضو وبعد قبول الشكوى عيل أنها تستويف 

أحكام هذه السياسة، ُيكن للمكتب الكشفي العاملي حسب طبيعة املسألة ومع 
إعامل  التوازن بي الرسية والشفافيّة إخطار الجمعية العضو املعنية باستالم 

شكوى تتعلق بأحد أعضائها. 
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معالجة الشكاوى. 	.	

بعد استالم الشكوى من املكتب الكشفي العاملي، سوف يقوم  رئيس لجنة . 1.	.	
األخالقيّات مبا ييل:

إحالة الشكوى إىل لجنة فرعية للجنة األخالقيّات،. 1.1.	.	

ثشكيل لجنة فرعية من ثالثة أعضاء من لجنة األخالقيات لديهم . 	.1.	.	
املهارات الرضورية للنظر والتحقيق يف الشكوى املعروضة عليهم،

التأكد من عدم وجود تضارب يف املصالح بخصوص الشكوى لدى . 	.1.	.	
كل أعضاء اللجنة الفرعية املكلفة بالنظر فيها،

إذا ما اقتىض النظر يف الشكوى الحاجة إىل ذلك، طلب املُساعدة . 	.1.	.	
من املكتب الكشفي العاملي إما بصفة ُمبارشة أو غري ُمبارشة أو 

االستعانة بخرباء ومستشارين لديهم مهارات متخصصة ال تتوافر يف 
لجنة األخالقيّات.

إن اعتربت لجنة األخالقيات بأن املشاركة املُستمرة للُمشتىك به قد تشكل خطرا . 	.	.	
عىل سالمة وسمعة املنظمة العاملية للحركة  الكشفية أو أعضائها، ُيكن للجنة 

األخالقيات:

تقديم توصية لألمي  العام لتعليق عمل املُشتىك به املُتصل . 1.	.	.	
باملنظمة العاملية للحركة  الكشفية طوال فرتة التحقيق

إن كان املُشتىك به عضوا ناشطا يف جمعية عضو ومبوافقة األمي . 	.	.	.	
العام يتم اإلخطار بتوصية تعليق العمل مع تفاصيل الشكوى إىل 

مسئول االتصال بالجمعية العضو املعنية.

إن كان املُشتىك به موظفا باملنظمة الكشفية العاملية للحركة . 	.	.	.	
الكشفية، يتم إحالة التوصية بتعليق العمل إىل األمي العام التخاذ 

اإلجراء الالزم  يف إطار النظام الداخيل.
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يف غضون خمسة أيام عمل  التي تيل تشكيل اللجنة الفرعية للجنة االخالقيات، . 	.	.	
تتوىل اللجنة الفرعية التي أُوكلت لها مهّمة النظر يف الشكوى إخطار الشايك 

واملُشتىك به عرب املكتب الكشفي العاملي مبا ييل :

استكامل مستند الشكوى الذي يوضح بالتفصيل االنتهاكات  . 1.	.	.	
املزعومة وأوقات وأماكن االنتهاكات املزعومة لقواعد السلوك 

الخاصة باملنظمة العاملية للحركة الكشفية ؛

مشاركة مستند الشكوى مع الشايك وتوفري 	 أيام أو متديد لحد . 	.	.	.	
معقول ال يزيد عن 	1 يوًما للشايك ملراجعة وقبول املعلومات ذات 

الصلة قبل إصدار مستند الشكوى إىل املشتيك به ؛ و

إخطار الشايك واملشتيك به بالجدول الزمني املقرتح لإلجراءات . 	.	.	.	
املتعلقة بالشكوى.

إذا حددت اللجنة الفرعية ، أثناء التحقيق يف األمر ، انتهاكات أخرى لقواعد . 	.	.	
السلوكيات للمنظمة العاملية للحركة الكشفية بخالف  تلك املوضحة تفصيال يف 

مستند الشكوى، إما من جانب املشتيك بهم أو الشاكي أو أي أطراف ثالثة ، 
فسيتم منحهم عملية إجرائية كاملة وحقوق مثل تلك املخصصة للمشتيك بهم 
األوائل يف العملية.  عندما يتطلب ذلك تعديل الجدول الزمني الذي تم اإلبالغ 

به مسبًقا، يجب اإلخطار بهذا التغيري والسبب كتابًة إىل جميع الشاكي واملشتيك 
بهم.

بعد استكامل التحقيق والنظر يف الشكوى، تقرر اللجنة الفرعية التابعة للجنة . 	.	.	
األخالقيات جدوى فرض عقوبات وتقّدم توصية بخصوص الشكوى إيل اللجنة 

الكشفية العاملية واألمي العام. يجب أن يكون رئيس اللجنة الفرعية متاًحا 
إلحاطة اللجنة الكشفية العاملية واإلجابة عىل أي أسئلة توضيحية رضورية بشأن 

التوصية املقدمة قبل مداوالت اللجنة الكشفية العاملية.

إن مل تشمل التوصية فرض عقوبة، يُخطر املكتب الكشفي العاملي . 1.	.	.	
الشايك واملُشتىك به مبحتوى التوصية.  وإذا ما اعرتض الشايك عليها 

يكنه يف هذه املرحلة الطعن حسب التفاصيل الواردة يف  املادة 
	/	 فيام بعد.
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إذا شملت التوصية  فرض عقوبة ما، يتم مترير التوصية إىل اللجنة . 	.	.	.	
الكشفية العاملية للُمصادقةوإذا كانت التوصية تستلزم إجراءات 
متعددة للعقوبات املستقلة، فسيُسمح للجنة الكشفية العاملية 

بالتصديق عىل كل عقوبة بشكل  مستقل. وإذا ما تعلقت القضية 
بعضو من اللجنة الكشفية العاملية، يجب استبعاده  من العملية 

وال ُيكنه بالتايل املشاركة يف عملية املُصادقة. 

اعتمدت اللجنة الكشفية العاملية العقوبة املويص بها  من طرف . 	.	.	.	
لجنة األخالقيات، يتوىل املكتب الكشفي العاملي إخطار الشايك 

واملشتيك به واتخاذ اإلجراءات املويص بها.  وإذا ما رفض أي من 
الشايك أواملُشتىك به العقوبة املويص بها، ُيكنهام الطعن يف هذه 

املرحلة حسب التفاصيل الواردة يف  املادة 	/	 فيام بعد.

إن مل تعتمد اللجنة الكشفية العاملية التوصية، يتّم إرجاُعها إىل . 	.	.	.	
رئيس لجنة األخالقيات إلعادة النظر فيها. وبعد دراسة ُمالحظات 

اللجنة الكشفية العاملية، تقوم  لجنة األخالقيات بإصدار توصية 
ُمعّدلة للُمصادقة عليها من جانب اللجنة الكشفية العاملية.

إن مل توافق اللجنة الكشفية العاملية عىل التوصية املُعّدلة، تخطر . 	.	.	.	
اللجنة الكشفية العاملية لجنة األخالقيات وتتخذ التدابري التي تراها 

مناسبة.

يف حالة وجود مشتيك بهم متعددين ملسألة ما، سوف تقدم . 	.	.	.	
اللجنة الفرعية التابعة للجنة األخالقيات توصية منفصلة للنظر 

فيها بشكل مستقل من قبل اللجنة الكشفية العاملية يف أي مسألة 
تخص كل فرد مشتيك به.

ُيكن لكّل من الشايك واملُشتىك به الطعن مرّة واحدة من خالل اإلجراءات.  بعد . 	.	.	
استكامل عملية الطعن املُبيّنة تفصيال فيام بعد، تكون املُصادقة عىل التوصية 

من جانب اللجنة الكشفية العاملية نهائيّة.
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عملية الطعن. 	.	

يجوز لُكّل من الشايك واملُشتىك به الطعن عيل القرار الذي يتعلق باألقسام . 1.	.	
	-	-	 أو 1-	-	-	 أو 	-	-	-	 بإخطار كتايب عن طريق الربيد االلكرتوين أو 

بالربيد العادي أو بالتسليم املُبارش باليد إىل املكتب الكشفي العاملي.  يجب أن 
توفّر أدلة دعم الطعن أساس كايف للنظر يف طلب الطعن وعرض كل املعلومات 

الرضوريّة املطلوبة لنظر الطعن.  يجب تقديم طلب الطعن خالل سبعة أيام 
عمل بعد استالم الشايك واملُشتىك به عىل الرتتيب إلخطار املكتب الكشفي 

العاملي أو بعد استالم الطرف املستأنف بخصوص اإلجراءات املنصوص عليها 
باألقسام 	-	-	 أو 1-	-	-	 أو 	-	-	-	. ويف حالة وجود مسألة تنطوي عىل 
عدة مشتيك بهم ، يتم النظر يف الطعن عىل أساس فردي لكل منهم عىل حدة 
، وسوف يؤثر الطعن فقط عىل التوصية املحددة التي تم تقديم هذا الطعن 

بشأنها ولن يكون لها أي تأثري عىل القرار املتعلق باألطراف األخرى غري الطاعنة.

ينظر يف أسباب الطعن كل من رئيس لجنة األخالقيات وعضو ُمكلّف من اللجنة . 	.	.	
الكشفية العامليةإذا ما اعترُب طلب الطعن سليام، تتم إحالة الشكوى مع طلب 

الطعن الذي تقّدم به الطرف الطاعن إىل لجنة فرعية جديدة تابعة  للجنة 
األخالقيات يرُشف عليها رئيس لجنة األخالقيات وال تشمل أّي من أعضاء اللجنة 
الفرعية السابقة التي نظرت يف الشكوى. ُيكن دعوة أعضاء آخرون  ال ينتمون 

إىل لجنة األخالقيات من جانب رئيس لجنة األخالقيات  لتشكيل اللجنة الفرعية 
الجديدة.

بعد النظر يف طلب الطعن والشكوى املتصلة بها، تُحيل اللجنة الفرعية توصيتها . 	.	.	
إىل اللجنة الكشفية العاملية.
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إن صادقت اللجنة الكشفية العاملية عىل التوصية والعقوبة  (إن ُوجدت)  . 	.	.	
املُحالة إليها من جانب لجنة األخالقيات، يتويل املكتب الكشفي العاملي إخطار 

الشايك واملُشتىك به واتخاذ اإلجراءات الرضورية. تكون مصادقة اللجنة الكشفية 
العاملية عىل نتيجة الطعن نهائية.

إن مل تُصادق اللجنة الكشفية العاملية عىل التوصية، يتّم إرجاُعها إىل رئيس لجنة . 	.	.	
األخالقيات إلعادة النظر فيها. وبعد دراسة ُمالحظات اللجنة الكشفية العاملية 
يتعّي عيل لجنة األخالقيات  إعادة إصدار توصية ُمعّدلة للُمصادقة عليها من 

جانب اللجنة الكشفية العاملية.  وتكون مصادقة اللجنة الكشفية العاملية عىل 
نتيجة الطعن نهائية. إن مل توافق اللجنة الكشفية العاملية عىل التوصية املُعّدلة، 

تُخطر اللجنة الكشفية العاملية لجنة األخالقيات وتتخذ التدابري التي تراها 
 مناسبة. 

التوثيق والتسجيل. 		

يتم حفظ وتسجيل الشكوى والتوصية ونُسخ من مراسالت الشايك . 10.1
واملُشتىك به يف ملف لدى املكتب الكشفي العاملي.

لغرض املعرفة عىل مستوى املنظمة،  تُصدر لجنة األخالقيّات ملخصا . 	.10
مجهول األسامء للشكوي،عالوة عىل التوصيات الناتجة عن الشكوي  

لالستخدام يف املراسالت الداخلية باملكتب الكشفي العاملي

 املتابعة والتعلّم من الشكاوى. 		

تتوىل لجنة األخالقيات نرش تقرير سنوي للشكاوى املعروضة أمامها . 11.1
واإلجراءات التصحيحية التي يتعي اتخاُذها.  ويجب ُمراجعة هذه 

التقارير سنويّا لتحديد االتجاهات التي ُيكن أن توحي بالحاجة إيل 
اتخاذ إجراءات وتدابري أخري.
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