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 2021تم تحديثها في شهر يوليو 

 2022 يونيه 1( اعتباًرا من 2021تسري نسخة السياسة التي تم تحديثها )في شهر يوليو  

 
 2024في موعد أقصاه شهر يونيو  -يتم إصدار التحديث التالي 

 
 

يير  تحدد هذه السياسة اإلطار العام لتقديم المنح من قبل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، بحيث تتضمن العمليات والمعا

 المتبعة لتقديم المنح، بما يتوافق مع المبادئ التالية: 

 • البساطة والتناسب

 • الشفافية والمساءلة 

 • التركيز على النتائج كمؤشر رئيسي لنجاح التمويل. 

 • العدل والتنوع 
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 5من   2صفحة 

 المقدمة .1

 
في هذه الحالة، من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلى إحدى المنظمات أو مجموعة من    -تشير المنحة إلى تحويل التمويل   1.1

أحد األفراد. يتولى الفرد أو المنظمة التي تتقدم بطلب للحصول على المنحة إدارة المشروع الذي يسعون للحصول على تمويل  األفراد أو  

 لتنفيذه، وبالتالي يكونون مسؤولين عنه قانونًا.

 
قد يكون للمنح شروط متعلقة   تقتصر معظم المنح التي تقدمها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على المنح لألغراض المحددة.  1.2

 باألداء، على أن يتم سداد الدفعات عند إنجاز أو استكمال جزء محدد من المشروع وفقًا التفاقية المنحة. ترتبط معظم المنح التي تقدمها 

 حة( والمستفيد من المنحة.  الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بمعايير أداء ونتائج متفق عليها بين الجمعية )بصفتها الجهة المان

 
 تختلف المنحة عن الرسوم التي تُدفع مقابل تقديم إحدى الخدمات أو المنتجات )حيث يتضمن ذلك منفعة للطرفين(.  1.3

 
 أنواع المنح .2

 
 يتم تقديم المنح ألغراض مختلفة تشمل على سبيل المثال ال الحصر: 2.1

 
يتم   • الخاصة. وعادة ما  الطبيعة  المشاريع ذات  للجمعية منح  بالنسبة  بالتمويل  تتعلق  المانحة اشتراطات  الجهة  ذلك عند وضع 

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وذلك من خالل فرض قيود على استخدامات تمويل المنح.

كثير تكاليف السفر لحضور فعاليات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو رسوم التسجيل الخاصة بها. تضمن ذلك ال •

 . 2020إلى  2010من المنح التي قدمتها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في منتصف وأواخر الفترة من 

 
 يتم تمويل برامج المنح من مصادر مختلفة، ويشمل ذلك على سبيل المثال: 2.2

 
 الذي تم جمعه من قبل مجموعات األصدقاء؛ الصناديق اإلقليمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، بما في ذلك التمويل   •

 جمعية أوالف بادن باول وصندوق آن سكوت؛  •

 المنح التي يتم تقديمها من خالل المنظمات أو المؤسسات الخارجية. •

 
 االستحقاق واألهلية .3

 
 في جميع الحاالت تقريبًا، يتم تقديم منح الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلى:  3.1

 
 إلى العضوية والجمعيات الفرعية التابعة للمنظمات األعضاء لالنضمامالمنظمات األعضاء، بما في ذلك البلدان التي تسعى  •

 األفراد )غالبًا المتطوعات على مستوى العالم أو المشاركات في الفعاليات( •

 
 

المية للمرشدات وفتيات الكشافة، يجب على الجمعيات في حالة أهلية الجمعيات الفرعية للتقدم بطلب للحصول على منحة من الجمعية الع 3.2
الفرعية إخطار المنظمات األعضاء برغبتهم في تقديم الطلب. يجب أال يكون هناك اعتراض من المنظمات األعضاء على طلب الجمعيات 

 الفرعية، وإال يتم رفض طلب المنحة.

 
غير األعضاء. في حالة المنظمات األخرى، يجب إجراء مزيد من عمليات في بعض األحيان، قد يتم تقديم منحة إلى إحدى المنظمات من    3.3

الفحص والتحقق قبل تقديم أي منحة. ويهدف ذلك جزئيًا لضمان امتثال الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة للمتطلبات الدولية  
 الخاصة بمكافحة غسل األموال والمتطلبات القانونية األخرى وسياسات الجمعية.

 
ة. يتم تحديد معايير االستحقاق واألهلية لكل من خطط المنح، وذلك على أساس طبيعة ونتائج المشاريع/الفعاليات وقائمة من األسئلة األساسي 3.4

سيحتاج جميع األفراد الذين يحصلون على منح أو استعاضة التكاليف إلى الحصول على اعتماد هذه الطلبات من المنظمات األعضاء 
 الخاصة بهم.

 
تتم اإلشارة إلى األجزاء الخاصة بتعليق وإلغاء العضوية في سياسة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الخاصة بالعضويات عند  3.5

 تحديد االستحقاق واألهلية بالنسبة للمنظمات األعضاء أو األفراد من أعضاء المنظمات للحصول على المنح.

 
في حالة عدم استيفاء أي فرد لشروط المنحة المقدمة من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، فلن يكون مؤهالً للحصول على    3.6

 مزيد من منح التمويل من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لمدة ثالث سنوات. 

 
 ية: لن يتم تقديم المنح للمنظمات األعضاء في الحاالت التال  3.7
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 الماضيةشهًرا عشر  اعدم قدرة المنظمات األعضاء على استيفاء شروط المنحة في االثن •

 تعليق عضوية المنظمات •

وجود مدفوعات مستحقة نظير عضوية المنظمات األعضاء لصالح الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بقيمة تتجاوز   •
 ذلك خطة السداد المتفق عليها مع الجمعيةرسوم اشتراك العضوية لسنة واحدة وال يشمل 

عدم وجود سياسة رعاية/حماية الطفل في المنظمات األعضاء على أن تكون معتمدة من قبل مجلس إدارة المنظمات األعضاء  •
ادها ويتم تطبيقها بصورة نشطة. ومع ذلك، يمكن تقديم المنح إذا كانت المنظمات األعضاء تسعى إلعداد السياسة تمهيًدا العتم

 ليتم تطبيقها خالل عام واحد من بداية فترة المنحة 

 
 يجب أن يتم اإلعالن عن معايير برنامج المنحة بوضوح عند إطالق البرنامج وااللتزام بها بعدالة وشفافية.  3.8

 
نوع بين المتقدمين عند وضع معايير برنامج المنح، يجب على جميع موظفي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مراعاة وجود ت  3.9

 المحتملين مع ضمان زيادة إمكانية الوصول والمساواة وذلك عند وضع برامج المنح واإلعالن عنها وإدارتها.  

 
 العملية الداخلية لتقديم المنح .4

 
الجمعية العالمية  يجب اإلعالن عن برامج المنحة علنًا حسب االقتضاء، عن طريق وضع القواعد اإلرشادية ونموذج الطلب على موقع   4.1

للمرشدات وفتيات الكشافة ومنصة التعلم والمجتمع التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة و)الجلوس حول النيران( و/أو  
حقاق  إرسالها إلى مقدم طلب الحصول على المنحة عبر البريد اإللكتروني بشكل مباشر. يتم تقديم المشورة والتوجيه فيما يتعلق باالست
كون  واألهلية والقواعد اإلرشادية والمعايير للمتقدمين المحتملين من قبل اإلدارات ذات الصلة/المراكز العالمية. في بعض الحاالت، قد ال ي

دم على سبيل المثال، في حالة قصر إحدى الجهات المانحة للتمويل على إقليم أو بلد معين، أو في حالة ع  -هذا النهج االنفتاحي مناسبًا  
 توافر التمويل الكافي.

 
 يجب أن يتم تقديم جميع الطلبات، وفقًا للتعليمات الموضحة، في الموعد المحدد. 4.2

 
 شروط الحصول على المنحة 4.3

 
هذه  4.3.1 تفاصيل  كافة  عرض  سيتم  استيفاؤها.  المستفيدين  على  يجب  محددة  شروط/أغراض  لها  المنح  معظم  تتضمن 

لى المنح وخطابات عروض المنح. ال يمكن استخدام المنح ألغراض أخرى الشروط/األغراض في كل من طلبات الحصول ع
ما لم يتم االتفاق مع الجهة المانحة )الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة( كتابيًا على ذلك والجهة المانحة األصلية حسب 

 االقتضاء. 

 
يات الكشافة )وأحيانًا الجهة المانحة األصلية(، وفقاً للمواعيد قد تتضمن الشروط تقديم تقرير إلى الجمعية العالمية للمرشدات وفت 4.3.2

 النهائية المحددة، باستخدام النماذج المحددة مسبقًا.

 
يجوز للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تطبيق شروط إضافية للحصول على المنح )على سبيل المثال، استكمال  4.3.3

قدرات( وذلك ألحد برامج المنح المحددة؛ ويكون ذلك وفقًا لتقدير الجمعية. في بعض المنظمات األعضاء ألداة تقييم بناء ال
الحاالت، قد تطلب الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من المنظمات األعضاء استكمال أداة تقييم بناء القدرات لضمان  

المتطلبات القياسية لجميع المنح المقدمة من الجمعية   استحقاقها وأهليتها لتقديم طلب الحصول على منحة، ولكن ذلك ليس أحد
 إلى المنظمات األعضاء.

 
يجوز أن يتم ربط التمويل أيًضا بتنفيذ أحد األنشطة أو المشاريع الموضحة في عرض المنحة، وفي هذه الحالة قد يتم تخفيض   4.3.4

ت أن المخرجات والنتائج قد تم تنفيذها على النحو مدفوعات المنحة أو حتى وقفها وذلك في حالة عدم قدرة المستفيدين على إثبا
 المتفق عليه في خطاب عرض المنحة. يتم تضمين هذا البند في خطاب عرض المنحة عند االقتضاء. 

 
يشترط توقيع جميع خطابات عرض المنحة من قبل المسؤول المختص وفقًا لمصفوفة صالحيات الجمعية العالمية للمرشدات  4.3.5

 الكشافة قبل إرسالها إلى المستفيد من المنحة.وفتيات 

 
يتعين على المستفيد من المنحة اتباع اإلجراءات المحددة عند إطالق برنامج المنحة عند قبول المنحة ويُطلب منه التوقيع على  4.3.6

 خطاب قبول أو عقد المنحة.
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 رسوم التنسيق أو رسوم اإلدارة بالنسبة للمنظمات األعضاء 4.4

 
المنظمات األعضاء التي تتلقى المنح استخدام التمويل وفقًا لشروط اتفاقية المنحة. تشجع الجمعية العالمية للمرشدات يجب أن تقوم   4.4.1

وفتيات الكشافة المنظمات األعضاء على تضمين تكلفة تنسيق األنشطة الممولة من المنحة والمساهمة في تكاليف إدارة التمويل 
لك باستخدام نماذج طلب المنحة ونماذج الميزانية والدعم المقدم إلى المنظمات األعضاء أثناء  في ميزانية المنحة. يمكن القيام بذ

 عملية طلب المنحة.

 
 غالبًا ما يُشار إلى بند الميزانية تحت "رسوم التنسيق" أو "رسوم اإلدارة". كما يطلق عليها أحيانًا "التكاليف العامة" أو "التكاليف  4.4.2

قابلية التطبيق ونسبة "رسوم التنسيق" المسموح بها وفقًا للمنحة من قبل الجهة المانحة األولية. يجب أن   األساسية". قد يتم تحديد
تلتزم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بهذه الشروط. ستقوم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بإبالغ متلقي 

 المنح المحتملين بهذه الشروط. 

 
نتيجة رسوم عضوية في   4.4.3 الكشافة  للمرشدات وفتيات  العالمية  للجمعية  المنظمات األعضاء مستحقة  حالة وجود مديونيات على 

وتكون أقل من قيمة رسوم اشتراك العضوية لعام واحد، يجوز للمنظمة العضو الحصول على تمويل المنحة من الجمعية العالمية 
التنسيق" أو "رسوم للمرشدات وفتيات الكشافة، وفي حالة حصوله المنحة، يجوز للمنظمة العضو اختيار إنفاق "رسوم  ا على 

٪ من قيمة المنحة، ويجب أال يحول استخدام التمويل لسداد 20اإلدارة "لسداد هذه الديون. يجب أال تزيد قيمة رسوم التنسيق عن  
مولة بالمنحة المتفق عليها. يجوز للجمعية العالمية ديون رسوم اشتراك العضوية دون تنفيذ المنظمة العضو من تنفيذ األنشطة الم

 للمرشدات وفتيات الكشافة، وفقًا لتقديرها، الموافقة على دفع رسوم اشتراك العضوية. 

 
في بعض الحاالت، على سبيل المثال، في حالة عدم قدرة المنظمات األعضاء على تحويل األموال إلى الجمعية العالمية للمرشدات  4.4.4

المثال(، يجوز للجمعية والمنظمات األعضاء االتفاق على إجراء وفتيات   القيود المصرفية الوطنية على سبيل  الكشافة )نتيجة 
مقاصة للديون المستحقة للجمعية )مثال: نظير سداد رسوم اشتراك العضوية( باستخدام التمويل المستحق من الجمعية العالمية 

األعضاء وفقًا للمنحة. يهدف ذلك إلى إلغاء أو الحد من الحاجة إلى ضرورة إجراء   للمرشدات وفتيات الكشافة لصالح لمنظمات
التحويالت المالية على أن يتم إثبات ذلك في القيود المحاسبية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. تختلف هذه الترتيبات 

 المنحة التي يتم تخصيصها لرسوم التنسيق أو اإلدارة.   ٪ من أموال20عن المخصصات أعاله وتكون منفصلة عنه بما يصل إلى  

 
يجب أن يتم تسجيل أي اتفاقية بين المنظمات األعضاء والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلجراء المقاصة فيما يتعلق   4.4.5

ؤول عن العضوية والدعم برسوم إدارة المنظمات األعضاء لسداد ديون رسوم اشتراك العضوية بشكل كتابي بين المدير المس
للمرشدات  العالمية  الجمعية  الكشافة، والمنسق اإلقليمي للجمعية  للمرشدات وفتيات  العالمية  العالمية الجمعية  بالجمعية  اإلقليمي 

 وفتيات الكشافة، والمدير المالي للجمعية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 
 أسس صالحيات تقديم المنح .5

 
ق من فرق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المعنيين بتقديم المنح هم المسؤولين عن إدارة برنامج المنحة. يعتمد كل  كل فري  5.1

لتقديم المنح ولكن قد يتضمن ذلك عدد بسيط من المتطلبات المحددة اإلضافية، على سبيل المثال، يقتصر  برنامج على نفس المعايير 

 ويشترط حضور أنشطة اإلرشاد أو الكشافة خارج المملكة المتحدة.  30شابات تحت سن صندوق آن سكوت على ال

 
يتم منح صالحيات الموظفين لتقديم المنح على أساس برنامج التفويض المالي. بالنسبة لبعض المشاريع أو الفعاليات، يجوز تشكيل لجنة  5.2

 تختص بالمنح لضمان عملية اختيار عادلة ومتوازنة.

 
تقديم هذه يجب أن   5.3 المنحة وذلك عند طلب  أسباب عدم قبول طلب  تبرير  قادرة على  العالمية(  المراكز  )بما في ذلك  الفرق  تكون جميع 

المبررات. يجب االحتفاظ بأي معايير )على سبيل المثال، بيان رصد درجات التقييم( المستخدمة لتقييم التطبيقات لضمان وجود سجالت  
 رارات. تدقيق توضح آلية اتخاذ الق

 
 

 مسؤوليات فريق الموظفين فيما يتعلق بالمنح .6

 
 تختص اإلدارة أو الفريق القائمة بتقديم المنح بمسؤولية هذه المنح. ومع ذلك، تمارس الفرق األخرى أيًضا دوًرا في هذه العملية: 6.1

 
 فرق جمع التبرعات 6.2

 
تمولها الجهات المانحة الخارجية. في مثل هذه الحاالت، قد تشارك فرق جمع التبرعات في تحديد معايير بعض برامج المنح التي   6.2.1

قد تشرف فرق جمع التبرعات أيًضا على تحليل العروض التي تقدمها المنظمات األعضاء أو األفراد المتقدمون بطلبات لضمان  
 االمتثال لمتطلبات الجهات المانحة.
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 5من   5صفحة 

 
المتبرعين وتطوير قدراتهم ومشاركتهم، ويشمل ذلك التأكد من إعداد يتولى فريق جمع التبرعات المسؤولية الكاملة عن رعاية   6.2.2

لإلدارات  الدعم  التبرعات  فرق جمع  تقدم  المانحة.  والجهة  الكشافة  وفتيات  للمرشدات  العالمية  الجمعية  لمعايير  وفقًا  التقارير 
 األخرى، والموظفين، والمسؤولين اإلداريين في فهم هذه المتطلبات ومتابعتها.

 
 المالية  فريق 6.3

 
اتفاقية موقع مع   6.3.1 الكشافة خطاب  للمرشدات وفتيات  العالمية  الجمعية  لدى  يكون  أن  األولى ألي منحة، يجب  الدفعة  قبل سداد 

المنظمة أو الفرد. يقوم فريق الشؤون المالية بسداد جميع المدفوعات على النحو المطلوب ولكن يجب استشارته مسبقًا لتقديم 
 أي شك حول العمالت المستخدمة في سداد المدفوعات.التمويل إذا كان هناك 

 
 الشكاوى .7

 
يمكن ألي مقدم طلب يشعر أنه لم يتم التعامل مع طلبه بما يتوافق مع هذه السياسة أن يتظلم من القرار ويقدم طلب إلى الفريق الذي   7.1.1

 يقوم بتقديم المنحة كأول إجراء. وفي حالة عدم اقتناعه بالرد المقدم، يمكنه التواصل مع الرئيس التنفيذي لتقديم شكواه.

 
 المراجعة عالية المستوى  .8

 
يتولى فريق اإلدارة العليا بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مسؤولية ضمان إجراء مراجعة منتظمة )بشكل سنوي على   8.1.1

م  الغرض  يعتبر  المنح.  تتلقى  التي  والبلدان  تمويلها  يتم  التي  األنشطة  ذلك  في  بما  المنح  بتقديم  المتعلقة  للتوجهات  هذه األقل(  ن 
المراجعة هو التأكد من أن فريق اإلدارة العليا على دراية بمنهجية تقديم المنح باإلضافة إلى تحديد ومعالجة أي منهجيات يعتبرها  
فريق اإلدارة العليا غير مرحب بها أو تمثل مشكالت )على سبيل المثال، حصول المنظمات األعضاء أو اإلقليم على تمويل غير 

 المنح غير متوافق مع حجم األعمال(.مقبول أو عدد من 

 


