لجنة األخالقيات التابعة للجنة الكشفية العالمية
أهم االختصاصات

العضوية

تتشكل لجنة االخالقيات من األعضاء التالين:
 الرئيس (يمتلك حقوق التصويت) وتعينه اللجنة الكشفية العالمية بنا ًء علىتوصية رئيس اللجنة الكشفية العالمية؛ و
 خمسة أعضاء آخرين (لهم حقوق تصويت) يعينهم رئيس اللجنة الكشفيةالعالمية بنا ًء على توصية رئيس لجنة األخالقيات؛ و
 رئيس اللجنة الكشفية العالمية (عضو بحكم المنصب بدون حق تصويت)؛ االمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية (عضو بحكم المنصب بدونحق تصويت).
باإلضافة إلى ذلك ،يجوز للجنة األخالقيات أن تدعو الخبراء المعنيين إلى إثراء
المناقشات  /القرارات عند االقتضاء .يجوز للجنة األخالقيات ،حسب تقديرها،
تعيين خبراء أو مستشارين خارجيين لحاالت محددة .سيتم تسجيل هذه القرارات
في محضر اجتماع لجنة األخالقيات.
سيقوم الموظفون (بما في ذلك الموظف الذي يشرف على الشؤون القانونية)
والذين يعينهم األمين العام بتقديم الدعم إلى لجنة األخالقيات.
في عملية تعيين أعضاء لجنة األخالقيات الذين لهم حق التصويت ،سيتم صراحة ً
مراعاة ما يلي:
 االختصاص والكفاءة ،في ضوء ملف التعريف الموضح أدناه. التوازن بين األقاليم. التوازن بين الجنسين. التوازن في السن.يهدف ملف التعريف ل ألعضاء المختلفين في لجنة األخالقيات إلى تغطية المهارات
والخبرات التالية-:
 الخبرة في الجمعية الكشفية الوطنية على المستوى الوطني. الخبرة في هياكل المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،إما كعضو معين أومنتخب.
 الخبرة في التعامل مع المسائل األخالقية وحاالت التحرش. الخبرة في أخالقيات الوساطة و/أو األعمال (المالية). -الخلفية القانونية

يجب أن يتضمن ملف التعريف لكل عضو في لجنة األخالقيات السمات التالية ليتم
تقييمها من قبل الجمعية الكشفية الوطنية المعتمدة للملف والمكتب الكشفي العالمي
واللجنة الكشفية العالمية خالل عملية التعيين:
 تجسيد أعلى المعايير األخالقية. أن يكون مستقالً تما ًما وال يشغل منصبًا تطوعيًا في أي هيكل آخر عليالمستويات العالمية أو اإلقليمية أو المحلية ضمن نطاق المنظمة العالمية
للحركة الكشفية.

فترة شغل المنصب

يتم تعيين جميع األعضاء ،ما لم يكن ذلك لشغل منصب شاغر ،حتى نهاية فترة
الثالث سنوات الجارية .سوف يخدم العضو الذي يشغل منصب شاغر المدة
المتبقية للشخص الذي تم استبداله .سوف يقوم رئيس اللجنة الكشفية العالمية
وموظف المكتب الكشفي العالمي المعين من جانب االمين العام بمراجعة العضوية
وأداء لجنة األخالقيات وفقا ً لإلجراءات التي وضعتها اللجنة الكشفية العالمية.

عدد مرات االجتماع

سوف تقوم لجنة األخالقيات ،إذا سمحت موازنة المكتب الكشفي العالمي،
باالجتماع مرة واحدة سنويًا بحضور األعضاء شخصيًا مع اجتماعات افتراضية
إضافية تتم على أساس حجم العمل.

النصاب القانوني

يشكل حضور أكثر من نصف األعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت نصابا
قانونيا .عندما ال يكون االجتماع مكتمل النصاب القانوني ،يظل االجتماع مستمراً.
ومع ذلك  ،يجب التصديق على جميع القرارات بعد االجتماع عن طريق البريد
أو االتصال اإللكتروني بأغلبية األعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت.

الحضور

بصرف النظر عن األعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت ،يحق لألشخاص
التالي ذكرهم الحضور دون الحق في التصويت:
 رئيس اللجنة الكشفية العالمية األمين العام المنظمة العالمية للحركة الكشفية الموظفين المعينين. الخبراء أو المستشارين المعنيينالذين يدعوهم الرئيس إلى المشاركة في المناقشات عند االقتضاء.

الغرض

الغرض من لجنة األخالقيات هو:
 تقديم المشورة إلي اللجنة الكشفية العالمية ومساعدتها بشأن المسائلاألخالقية ،بما في ذلك تفعيل وتطبيق القواعد السلوكية للمنظمة العالمية
للحركة الكشفية وفقا ً للعملية والشروط اإلجرائية المنصوص عليها في
سياسة الشكاوى الخاصة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية؛ و

التكليفات

السلطة

 تقديم المساعدة في التوسط في النزاعات األخالقية والقيادية علىالمستويات العالمية واإلقليمية والوطنية وعلى مستوى المناطق حسب
الطلب.
تمشيا مع الدستور ،واألوامر المستديمة ،والخطة الثالثية  ،2020-2017ورؤية
عام  ،2023ونطاق العمل الذي وافقت عليه اللجنة الكشفية العالمية ،ستقوم لجنة
األخالقيات بما يلي:
 .1تلقي ومراجعة االنتهاكات والمخالفات المحتملة القواعد السلوكية،
والتوصية بالعقوبات المناسبة للجنة الكشفية العالمية ومتابعتها في نطاق
صالحيات وسلطة دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية وسياسات
المنظمة العالمية للحركة الكشفية ذات الصلة كلما ثبتت ضرورتها حسب
قناعتها؛ و
 .2تسهيل المعلومات والتدريب ألصحاب المصلحة المعنيين في المنظمة
وتوفير الموارد التدريبية الالزمة؛ و
 .3تقديم خدمات الوساطة إلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية عند
الطلب.
قامت اللجنة الكشفية العالمية بتفويض السلطة للجنة األخالقيات للقيام بما يلي:
-

تفعيل القواعد السلوكية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية من خالل
التحقيق في االنتهاكات والمخالفات المحتملة من جانب األفراد والجمعيات
األعضاء واقتراح العقوبات؛
متابعة أي مخالفات فعلية للقواعد السلوكية في أي وقت؛
مراجعة من وقت آلخر التناول اإلداري من جانب المكتب الكشفي
العالمي للشكاوى وفحص الشكاوى الواردة استنادًا إلى سياسة الشكاوى
الخاصة بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية؛
تلقي وفحص هذه الشكاوى التي:
• تستوفي المعايير التالية:
✓ تلتزم بالمبادئ األساسية الموضحة في سياسة
الشكاوى الخاصة بالمنظمة العالمية للحركة
الكشفية،
✓ تعتبر غير مشكوك فيها أو كيدية ،و
✓ تتعلق بانتهاك محتمل للقواعد السلوكية؛
• ويتم استالمها على النحو التالي:
✓ من خالل المكتب الكشفي العالمي؛ أو
✓ التي عرضها مباشرة المكتب الكشفي العالمي أو
رؤساء اللجان الدائمة األخرى؛ أو
✓ موجهة مباشرة إلى رئيس لجنة األخالقيات (دون
تدخل من المكتب الكشفي العالمي) إذا كانت الشكوى

تتصل مباشرة بأعضاء اللجان الكشفية العالمية أو
اإلقليمية (بما في ذلك أعضاء بحكم مناصبهم ليسوا
موظفين بالمكتب الكشفي العالمي) .وال يتم تضمين
موظفي المكتب الكشفي العالمي هنا ،حيث أنهم
يخضعون للقواعد السلوكية الداخلية للمكتب الكشفي
العالمي.
 وفقًا لسياسة الشكاوى ،فحص الشكوى حسب االقتضاء باستخدام مواردمعقولة .في حالة رأت لجنة االخالقيات أنه قد يكون هناك حاجة إلحالة
المسألة إلى السلطات القانونية المناسبة ،فسوف تتشاور على الفور بشأن
الحالة مع المستشار القانوني لـلمكتب الكشفي العالمي التخاذ اإلجراء
المناسب.

اإلجراءات العملية

سيتم تطبيق اإلجراءات العملية التالية على عمل لجنة األخالقيات:
 يجب أن تقدم لجنة األخالقيات تقاريرها مباشرة إلى اللجنة الكشفيةالعالمية؛
 سوف تعتمد لجنة األخالقيات سياسة تضارب المصالح ،على غرارسياسة تضارب المصالح للجنة الكشفية العالمية .وسوف تشمل سياسة
تضارب المصالح بند ا محددا ينص على أنه إذا كانت الشكوى تتعلق
مباشرة ً بعضو في لجنة األخالقيات ،فسيتم تعليق عضوية هذا العضو
مؤقتـ ًا من اللجنة طوال مدة التحقيق .وستشمل أيضا ً سياسة تضارب
المصالح بندا ً محددا ً ينص على أنه إذا كانت الشكوى تتعلق بأشخاص
تابعين لجمعية ينتمي إليها أحد أعضاء لجنة األخالقيات ،فال ينبغي إشراك
هذا العضو في التحقيق في الشكوى المعنية؛
 سيقوم موظف المكتب الكشفي العالمي المسؤول عن الشؤون القانونيةوأي موظف آخر يعينه االمين العام بتنسيق دعم الموظفين للجنة
األخالقيات؛
 سيتم تعميم جدول األعمال واألوراق المصاحبة على األعضاء قبل سبعةأيام من انعقاد االجتماع ؛
 سيتم تعميم محاضر وإجراءات االجتماع على األعضاء في غضون سبعةأيام بعد االجتماع ؛ و
 في حالة تشكيل اللجنة الكشفية العالمية لفرق عمل خاصة أو مجموعاتأخرى تختص بمواضيع ذات تأثير أخالقي بشكل كلي أو جزئي ،من

المتوقع أن تعمل لجنة األخالقيات بالتعاون الوثيق مع فرق العمل هذه أو
تلك المجموعات؛
 يتم تحديد القواعد األخرى التي تحكم عمل لجنة األخالقيات من قبل لجنةاألخالقيات نفسها ،ويجب أن تظهر في نسخة محدثة من هذه الوثيقة ويتم
إخطار رئيس اللجنة الكشفية العالمية بها؛
 تتم الموافقة على هذه االختصاصات وأي تعديالت تدخل عليها من جانباللجنة الكشفية العالمية.
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