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 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
 

 سياسة الهدايا والضيافة
 

 
 
 

 تنقسم سياسات الجمعية العالمية إلى ثالث فئات. 
 

 سياسات الحوكمة وفقًا للنظام األساسي
 ت الحركة. يقررها المؤتمر العالمي: تتناول القضايا األساسية وهي الرسالة والرؤية والقيم واالستراتيجية وأولويا

 
 سياسات حوكمة المجلس العالمي

وفر التوجيه واإلرشاد يقررها المجلس العالمي: تتناول مسؤوليات الحوكمة المحددة للفريق العالمي التابع للجمعية العالمية وي
نشطة والخدمات ويدمجها فيذ استراتيجية المنظمة. تطبيق السياسة واالستراتيجية العامة للجمعية العالمية؛ مما يربط بين األلتن

 بغرض تحقيق الرسالة والرؤية واالستراتيجية.
 

 السياسات الوظيفية
ستوى التالي من ئيسية وتوفير الميقررها المجلس العالمي و/أو رئيس الجمعية، حسبما يلزم: تناول العمليات الوظيفية الر

 التفاصيل لتوجيه العمل ويتم تطويرها من قبل المجموعات ذات الصلة التي تعمل في المجاالت الوظيفية.
 

 
 الجمعيّة في اآلخرون والموظفون المتطوعات العالمي، المجلس أعضاء األعضاء، المنظمات :على وتنطبق وظيفية سياسة :هذه

 الكشَّافة وفتيات للمرشدات العالميّة
 
 

 
 200للمجلس العالمي في تشرين األول/أكتوبر  96تمت الموافقة عليه من قبل االجتماع الـ 

 2004للمجلس العالمي في تشرين األول/أكتوبر  102تم تعديله في االجتماع الـ 
 2007للجنة الشؤون المالية في أيلول/سبتمبر  93تم تعديله في االجتماع الـ 

  2007للمجلس العالمي في أيلول/سبتمبر  107تمت الموافقة عليه من قبل االجتماع الـ 
 2009للمجلس العالمي في تشرين األول/أكتوبر  111تمت الموافقة عليه من قبل االجتماع الـ 

 (W. Board 4790c) 2018تمت الموافقة على هذا التحديث بواسطة المجلس العالمي في تموز/يوليو 
 

 2020في موعد أقصاه كانون األول/ديسمبر  -يث التالي التحد
 

  CascadeGoيجب اعتباره اإلصدار الصحيح:  CascadeGoللتوضيح، اإلصدار لهذه السياسة الموجود على موقع 

https://cascadegocloud.co.uk/portal/
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 السياسة .1

 
ل بالنيابة عن الجمعية تنطبق هذه السياسة على جميع أعضاء الفريق العالمي التابع للجمعية العالمية )األمناء وجميع المتطوعات والموظفين وأي فرد يعم 1.1

 لقطع أي شك، إذا تعارضت أي سياسات خاصة باألقاليم أو المركزات العالمية، تحظى هذه السياسة باألولوية.العالمية(. 
 

قبول أو الالئق قبول يكون من الم -زيارات الرسمية للمنظمات األعضاء أو في المؤتمرات اإلقليمية والعالمية على سبيل المثال في أثناء ال -في بعض المناسبات  1.2
 الضيافة أو تقديمها.  الهدايا أو

 
لتي قد يُنظر إليها على أنها رشوة ومع ذلك، على أعضاء الفريق العالمي التابع للجمعية العالمية أال يقبلوا أي منافع من أي نوع من الغير أو يقدموا الهدايا، وا 1.3

 بصورة منطقية، أو يخلوا بتقديرهم الشخصي أو نزاهتهم.
 

ل أو استالم الهدايا والضيافة المية وممثليها، تحدد هذه السياسة الظروف التي بموجبها يكون من الالئق أو من غير الالئق قبومن أجل حماية كل من الجمعية الع 1.4
 في أثناء تيسير أعمال الجمعية العالمية، وذلك لضمان الشفافية وتقليل المخاطر أو الشبهات.

 
لعالم تخضعون أيضاً لقانون الرشوة امقرها في المملكة المتحدة، فإن الجمعية العالمية وكل العاملين بها حول لما كانت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  1.5

 :2010البريطاني لعام 
 

فعل أخرى لتكون حافًزا ل الوعد بتقديم أو تقديم أو قبول أو تلتمس المال أو هدية أو أي ميزة عرض أوبموجب هذا القانون، تُعّرف الرشوة على أنها  1.5.1
 شيء غير قانوني أو خيانة لألمانة في أثناء القيام بأنشطة منظمة ما؛ وهذا التعريف يطبق عالميًا.

 ية العالمية.  العقوبة القصوى للرشوة هي السجن لمدة عشر سنوات لألفراد الذين يتورطون في الرشوة وغرامة غير محدودة القيمة على الجمع 1.5.2
 الجمعية العالمية.الجمعية العالمية بمكافحة الرشوة، يرجى االطالع على سياسة مكافحة الرشوة الخاصة ب لحصول على كافة التفاصيل عن التزام 1.5.3

 
 سيتم االحتفاظ بسجل بالهدايا المقدمة والمستلمة وإتاحتها للجمهور.  1.6

 
يتم تناولها في سياسات السفر ووللتوضيح، ال يعتبر السفر واإلقامة والمعيشة لهؤالء القائمين على أعمال الجمعية العالمية شكل من أشكال الهدايا أو الضيافة  1.7

 والنفقات. 
 

لسياسة ووفقًا لقانون الرشوة اتقتصر هذه السياسة على تقديم الهدايا وتلقيها وحسن الضيافة بين الجمعية العالمية والمنظمات الخارجية واألفراد. ألغراض هذه  1.8
 البريطاني، يجب اعتبار المنظمات األعضاء منظمات خارجية مستقلة. 

 
 تلقي الهدايا أو الضيافة .2

 
 راد إلى أربع فئات عريضة:تصنف الهدايا إلى األف 2.1

 
ات بشكل منطقي. ما ال يمكن قبوله: ال يجب قبول الهدايا أو الضيافة التي تقدم باعتبارها رشوة أو لتخل بالتقدير الشخصي والنزاهة أو التي تثير الشبه 2.1.1

ينبغي قبول أي هدية أو ضيافة من مرشح في أي  باإلضافة إلى ذلك، ال 1جنيًها استرلينيًا(. 50وغالبًا ما تكون عناصر ذات قيمة عالية )أكثر من 
 .انتخابات للجمعية العالمية. ال يمكن قبول العروض النقدية. يجب إدراج جميع عروض الهدايا هذه في سجل الهدايا، حتى وإن لم يتم قبولها

 
على سبيل المثال، مثل األقالم  ثير من األحيان في المؤتمراتما يمكن أن يقبله الفرد ويحتفظ به: توجد هدايا أقل في القيمة، تلك التي يتم توزيعها في ك 2.1.2

خرى مثل الهدايا األ والشارات، والتي تعد أدوات تسويقية بشكل أساسي. ويمكن قبول الهدايا من المنظمات األعضاء أيًضا مثل األوشحة والشارات.

يمكن للفرد أن يحتفظ بالهدايا من وجنيًها استرلينيًا.  50 يجب أن تتجاوز قيمتها زهور أو كتب أو زجاجة من النبيذ مقبولة أيًضا. الهدايا من هذه الفئة ال
 هذه الفئة وال داع لتسجيلها في سجل الهدايا.

 
 أو الضيافة التي تزيد قيمتها قد ال يكون من الممكن في بعض األحيان رفض الهدايا ما يمكن قبوله ولكن سيتم بيعه أو مشاركته في الظروف العادية: 2.1.3

إعادتها في وقت الحق أو  جنيًها إسترلينًيا دون التسبب في إهانة أو صعوبات أخرى. في مثل هذه الحاالت، يجب قبول الهدايا عند تقديمها، ثم 50عن 
ة الضيافة أو الهدايا من ذه الفئبيعها إن كان ذلك الئقًا أو مشاركتها بين أفراد الفريق العالمي للجمعية العالمية. وتشمل األمثلة األخرى للهدايا في ه
 الموردين الحاليين )مثل الرحالت المجانية(. ويجب تسجيل جميع هذه الهدايا وكيفية التصرف فيها في سجل الهدايا.

 
بولها نيابة عن الجمعية العالمية، قهي الهدايا التي تقدم للجمعية العالمية باعتبارها مؤسسة، من األفراد أو المنظمات األخرى. ويجوز  الهدايا المؤسسية: 2.1.4

 واالحتفاظ بها في مواقع الجمعية العالمية الالئقة )المكتب العالمي أو مركز عالمي أو مكتب بروكسل(. 
 

جنيًها استرلينيًا.  50 تتجاوز الدعوات اإلفطار أو الغداء أو العشاء التي ال تتكرر كثيًرا وال يجب تسجيلها إن كانت قيمتها ويمكن قبول أوجه الضيافة في صورة  2.2
 وإن زادت يجب تسجيلها.

 
الحاالت، يجب على  هذه جنيًها استرلينًيا. في 50مثل حضور عشاء رسمي( التي تتجاوز قيمتها )الضيافة وأحيانًا قد يكون من الضروري أو الالئق قبول  2.3

ألن المشورة من موظف االتصال الموظفين أن يسألوا المشورة والموافقة )بما يتوافق مع هذه السياسة( من مديرهم المباشر. أما بالنسبة للمتطوعات، عليهن أن يس

ير فريق القيادة. يجب و المجلس العالمي المختص ومن مدفي بادئ األمر. ومع استمرار الشك، يجب الحصول على موافقة )بما يتوافق مع هذه السياسة( من عض

 إدراج جميع عروض الهدايا هذه في سجل الهدايا.

                                                           
 يعد كذلك في موقف آخر. ومن الضروري الالية" في أحد المواقف قد مصطلح "قيمة عالية" ال يمكن تفسيره إال في سياق محدد، خاصة في منظمة تعمل على المستوى الدولي. ونتيجة لذلك، فإن ما يعد ذو "قيمة ع 1

 ى أنها ذات "قيمة عالية".جنيًها استرلينيًا في أي مكان في العالم عل 50عالمية دائًما أي عناصر تزيد قيمتها عن دائًما إعمال التحكيم الفردي. ومع ذلك، بغرض التوضيح، ستعتبر الجمعية ال
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ألمر مع مديره المباشر في بادئ وإذا كان أحد الموظفين ليس متأكًدا إن كان عليه قبول الهدية أو الضيافة نيابة عن الجمعية العالمية أم ال، فعليه أن يراجع ا 2.4

 األمر.
 

جع األمر مع موظف االتصال لديها كانت إحدى المتطوعات ليس متأكدة إن كان عليها قبول الهدية أو الضيافة نيابة عن الجمعية العالمية أم ال، فعليها أن ترا وإذا 2.5
 في بادئ األمر.    

 
 إجراء تقديم الهدايا أو عرض الضيافة .3

 
ملة أو اللجان اإلقليمية أو الموظفين.  بواسطة أعضاء الجمعية العالمية أو اللجان الوظيفية أو المجموعات العاال يجوز تقديم الهدايا نيابة عن الجمعية العالمية إال  3.1

 جلس العالمي والرئيس التنفيذي.من رئيس الم -مسبقًا  -وإذا أراد أي فرد أن يقدم هدية بالنيابة عن الجمعية العالمية فعليه أن يلتمس المشورة ويحظى بالموافقة 
 

طالقًا أن يقدموا الهدايا من ويجب الفصل بوضوح بين إعطاء الهدايا نيابة عن الجمعية العالمية وإعطاء الهدايا الشخصية. فالمتطوعات والموظفون غير ملزمين إ 3.2
 نفقاتهم الخاصة.

 
 وإذا كانت الهدايا مقدمة نيابة عن الجمعية العالمية، فال يجب تقديمها إال لـ: 3.2.1

 
 ن أو األفراد في المناصب المكافئة في حركة المرشدات وفتيات الكشافةالمفوضين الرئيسيي 
 وزراء الحكومات 
 ممثلي المنظَّمات غير الحكوميّة 
 ممثلي المنظمات الشريكة 
 المضيفات 
 المرشدات وفتيات الكشَّافة أو القائدات المشاركات في مشروعات محددة 

 
. وفي حالة عدم توفر عناصر الئقة، فيجب أن تليق الهداية بصورة 2التجارية الخاصة بالجمعية العالميةيجب انتقاء الهدايا الرسمية من مجموعة المعروضات  3.3

 جنيًها استرلينيًا. وال داع لتسجيل هذه الهدايا في السجل. 50الجمعية العالمية، وال يجب أن تتخطى قيمتها 
 

ينيًا. وفي تلك الحاالت التي جنيًها استرل 50لجمعية العالمية و/أو تتجاوز قيمتها أكثر من في بعض األحيان، قد يكون من الالئق منح هدية ليست من معروضات ا 3.4

ا على الموافقة مقدًما من مديرهم جنيًها استرلينيًا، أو إذا لم تكن من معروضات الجمعية العالمية، على الموظفين أن يحصلو 50تتجاوز فيها قيمة الهدية أكثر من 
 عات أن يحصلن على الموافقة مسؤول الميزانية المعني.المباشر. وعلى المتطو

 
ة إلى تلك المنظمة العضو، جنيًها إسترلينيًا موجهة لفرد في منظمة عضو ومن المزمع تقديمها خالل زيار 50إذا كانت الهدية المقصودة التي تزيد قيمتها عن  3.5

 فيجب أيًضا الحصول على موافقة من الرئيس اإلقليمي المعني. 
 

يست متاحة في جنيه استرليني. كما ال يجب أن تتخطى قيمة هدايا مخصصة لمجموعة من األفراد، ول 100وال يجب أن تتخطى قيمة هدية لفرد أكثر من  3.6

 جنيًها استرلينيًا.  500معروضات الجمعية العالمية، 
 

تلك الشارات والدبابيس  الكشافة الالتي شاركن في مشروع ما. ويمكن طلب ويمكن منح الشارات والدبابيس، للتعبير عن الشكر، للمتطوعات أو المرشدات/فتيات 3.7
 من المكتب العالمي. وال داع لتسجيل هذه الهدايا في السجل.

 
 يجب شراء أي هدية ودفع ثمنها وتقديمها، بدالً من مطالبة المستلم باختيار هدية، والتعهد بدفعها في وقت الحق.  3.8

 
 جنيًها استرلينيًا في سجل الهدايا. 50منها ويجب تسجيل أي هدية يتخطى ث 3.9

 
 ه المباشر في بادئ األمر.وإذا كان أحد الموظفين ليس متأكًدا إن كان عليه عرض هدية نيابة عن الجمعية العالمية أم ال، فعليه أن يراجع األمر مع مدير 3.10

 
ئيسة الحوكمة في بادئ رعية العالمية أم ال، فعليها أن تراجع األمر مع وإذا كانت إحدى المتطوعات ليس متأكدة إن كان عليها عرض هدية نيابة عن الجم 3.11

 األمر.    
 

 سجل الهدايا .4
 

إذا كان الموعد النهائي قد وأيام من منح الهدية أو تلقيها.  10جنيًها استرلينيًا في سجل الهدايا في غضون  50ويجب تسجيل أي هدية أو ضيافة تتخطى قيمتها  4.1
 فات، يجب القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. 

 
إلى المجلس العالمي مرة كل  ون متاًحا للجمهور لالطالع عليه عند الطلب. وسيقدميتولى رئيس التخطيط واألداء وإدارة المخاطر الرقابة على سجل الهدايا، ويك 4.2

 عام لجمع المعلومات.
 

                                                           
 وللتوضيح، تشمل معروضات الجمعية العالمية المعروضات الموجودة في المكتب العالمي أو المراكز العالمية. 2
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يافة التي يتم الحصول بما أن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي منظمة دولية، حيث تختلف التكلفة والقيمة من بلد إلى آخر، وألن الهدايا أو الض 4.3
دية أو ا يكون سعرها واضح، فقد ال يكون من الممكن دائًما معرفة قيمة الهدية بدقة. إن الفرد مسؤول عن تحكيم عقله في تقدير ما إذا كانت الهعليها نادراً م

 جنيًها استرلينيًا أم ال. وعند الشك، يفضل أن تسجل الهدية في السجل. 50الضيافة تتجاوز قيمتها 
 

ان أي فرد راجح العقل من عامة الناس، مع أخذ جميع هو ما إذا ك -ن قيمتها بغض النظر ع -إلعطاء الهدايا أو تلقيها بصفة عامة، فإن االختبار الرئيسي  4.4
 الحقائق في االعتبار، سيشك في أي شيء غير الئق أو مشبوه )مثل خلق إحساس باإللزام( عند تلقي هدية أو ضيافة أو عرضها. 

 
 اإلبالغ عن المخالفات .5

 
 في اإلبالغ عن المخالفات. شخص في حدوث أي إثم فيما يتعلق بمنح الهدايا والضيافة أو تلقيها، يجب عليه الرجوع إلى سياسة الجمعية العالمية إذا اشتبه أي 5.1
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 : دليل تداول الهدايا والضيافة من أطراف ثالثة أو إليها )بما في ذلك المنظمات األعضاء(1الملحق 
 

 واجب اإلعالن عنه يتطلب الموافقة مقبول** الهدية / الضيافة
أو  هدايا ذات قيمة منخفضة مثل األدوات المكتبية أو الزهور

 جنيًها استرلينيًا 50الخمور، تقل قيمتها عن 
 ال ال  نعم*

 ال ينطبق نعم* دعوة إفطار العمل التي ال تتكرر كثيًرا
جنيًها  50فقط إذا لم تتجاوز قيمتها 

 استرلينيًا

 ال ينطبق نعم* عشاء عمل والتي ال تتكرر كثيًرا دعوة غداء أو
جنيًها  50فقط إذا لم تتجاوز قيمتها 

 استرلينيًا

ثل جنيًها استرلينيًا( م 50هدايا ذات قيمة أعلى )أكثر من 

 اتاألدوات المكتبية أو الزهور أو الخمور أو تذاكر لفعالي
 نعم  ال ينطبق ال**

 نعم نعم ينطبقال  دعوات العشاء/الغداء الرسمية

أشكال أخرى من الرعاية التجارية بما في ذلك على سبيل 

 المثال حضور مؤتمر أو إجازة دراسية
 نعم نعم ال ينطبق

 نعم، بغض النظر عن القيمة ال ينطبق ال** الميةهدايا ألصدقاء/أقارب أعضاء الفريق العالمي للجمعية الع

 بغض النظر عن القيمةنعم،  ال ينطبق ال** اإلقامة في اإلجازات

 نعم، بغض النظر عن القيمة ال ينطبق ال** دعوات لفعاليات رياضية أو ثقافية
ين األشخاص الذ -هدايا نقدية أو قسائم الهدايا )بأي كمية( 

ون يقدمون النقود يجب تنبيههم بوجود الصناديق الخيرية لتك

 بدياًل لهم.
 نعم، بغض النظر عن القيمة ال ينطبق ال**

 

  .مقبول إذا كانت الهدية / الضيافة ال تثير شعوًرا باإللزام أو تمثل حافًزا أو رشوة * 
  مثال، عن طريق مشاركتها على سبيل ال -** إذا كان رفض الهدية سيسبب اإلهانة، يجب الحصول على الموافقة على أفضل طريقة للتعامل مع استالم الهدية

 هذه الظروف، لن يؤدي الخوف من التسبب في إهانة إلى تضارب للمصالح لدى المستلم.مع الفريق / بيع الهدية إلخ. في مثل 
  



 2018سياسة الهدايا والضيافة الخاصة بالجمعية العالمية لعام 
 
 

 6من  6صفحة 

 : اإلعالن عن الهدايا والضيافة2الملحق 
 

 الجمعيّة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
 

 وفقًا لسياسة الهدايا والضيافة الخاصة بالجمعية العالمية، أود أن أعلن عما يلي:
 

  / ضيافة، وقد قبلته / ولم أقبله.تلقيت عرض هدية 
 

 هدية أو ضيافة قدمتها نيابة عن الجمعية العالمية 
 

 ]احذف على النحو المناسب[
 

 التاريخ
اسم الشخص مقدم / متلقي 

 الهدية / الضيافة
 تم قبوله /رفضه وصف الهدية / الضيافة  المنظمة

   
 
 

 

     

     

 
 

د يُعرض على سلطات مكافحة الهدايا والضيافة. أعي أن هذا السجل سيكون متاًحا للجمهور وسينظر فيه المجلس العالمي، وقأود تسجيل ما تم ذكره أعاله في سجل 

 االحتيال، عند الضرورة.

 
 

هدايا ياسة الأيام من تلقي عرض هدية أو ضيافة أو قبل تقديم عرض هدية أو ضيافة تندرج تحت شروط س 10يرجى إكمال هذه االستمارة في غضون 

 والضيافة.
 

 الشخص الذي أكمل االستمارة
 

 -----------------------   -----------------------------------   --------------------------  
 التاريخ اكتب االسم بحروف واضحة موقعة من قبل

 
 
 

 المدير المباشر )للموظفين( أو موظف التواصل )للمتطوعات(
 
 

 -----------------------   -----------------------------------   --------------------------  
 التاريخ اكتب االسم بحروف واضحة موقعة من قبل

 
 يتم إعادته إلى:

 رئيسة شؤون التخطيط واألداء والمخاطر
 strategyandplanning@wagggs.org 

 
 

mailto:strategyandplanning@wagggs.org

