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إنهاء العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

ينص النظام األسايس للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بأنه: "يتعني عىل املجلس العاملي أن ينظر يف شطب العضوية بالجمعية العاملية يف الحاالت التالية:

1-2-4-10  إذا توقفت املنظمة العضو عن الوجود أو حدث تغيري يؤثر عىل منظمة وطنية بحيث مل تعد ممتثلة لرشوط العضوية كام هو منصوص عليه يف الفقرات الفرعية 2-1-10 و 

9-10؛

2-2-4-10  إذا توقفت املنظمة العضو عن امتثالها ألي من رشوط العضوية الواردة يف الفقرتني الفرعيتني 2-1-10 و 9-10؛

3-2-4-10  إذا ظل هناك أي مبلغ مستحق من املنظمة العضو مل يتم دفعه كلياً أو جزئياً ملدة سنتني متتاليتني عىل األقل.

وبعد قيام املجلس العاملي بالنظر يف األمر، أعلن املجلس العاملي إبالغ املنظمة العضو باألسباب التي تدعو إىل شطب اسم املنظمة العضو من العضوية. ويف حالة االخفاق يف دفع رسوم 

عضويتها، يجوز للمجلس العاملي أن مينح اإلعفاء أو التأجيل من دفع رسوم العضوية.

3-4-10  إذا أخفقت املنظمة العضو يف االمتثال للمشورة التي يقدمها املجلس العاملي إليها أو إذا مل تتمكن املنظمة العضو ألي سبب من إستيفاء رشوط العضوية كام هي واردة يف 

الفقرتني الفرعيتني 2-1-10 و 9-10 خالل اإلطار الزمني الذي يحدده املجلس العاملي، بعد إبالغ املنظمة العضو أصوالً، فيتعني عىل املجلس العاملي أن يقرر عام إذا كان سيتم إنهاء عضويتها. 

ويجب أن يحال األمر إىل األعضاء كاميل العضوية يف املؤمتر العاملي التايل الذي يجوز لهم إنهاء عضوية املنظمة العضو مبوجب قرار صادر بنسبة %75 من األصوات األعضاء كاميل العضوية، 

وذلك بحسب النظام األسايس للجمعية العاملية والئحتها الداخلية، القسم 10.

ويعمل املجلس العاملي من خالل اللجنة اإلقليمية مع املنظامت األعضاء للتأكد من قيامهم بتوفري خدمات املرشدات وفتيات الكشافة ألعضائهم. ومع ذلك، إذا فشلت املنظمة العضو 

املعنية بصورة مستمرة يف تلبية املعايري والرشوط املنصوص عليها يف النظام الداخيل والالئحة الداخلية بالجمعية العاملية )أنظر أعاله(، فسوف يقدم املجلس العاملي توصية إىل املؤمتر 

العاملي بإنهاء عضوية تلك الجمعية العضو.

وتقدمت اللجنة اإلقليمية ألوروبا باقرتاح إىل املجلس العاملي إلنهاء عضوية منظمة عضو وفقاً للنظام الداخيل الخاص بالجمعية العاملية. إذ ال توجد هناك منظمة تعمل يف البلد فضالً 

عن أن اللجنة اإلقليمية بأوروبا مقتنعة بأنه قد تم بذل الجهود املالمئة لدعم املنظمة العضو ولكن دون تحقيق أي نجاح. وال يتم أخذ أي قرار إلنهاء عضوية جمعية بتهاون ولكن اللجنة 

اإلقليمية ألوروبا تابعت مدى التقدم هذه املنظمة العضو واتخذت القرار بناءً عىل تقييم شامل من قبل اللجنة اإلقليمية وكذلك من جهاز موظفي العضوية.



LIETUVOS SKAUCIU SESERIJA (LSS) جمعية مرشدات ليثوانيا

الوصف

تقع دولة ليثوانيا يف أوروبا وتحدها التفيا وبيالروس وبولندا. ويبلغ تعداد سكانها 2,8 مليون نسمة كام يبلغ التعداد الكيل للفتيات نحو 200,000. وتتميز مبؤرش تنمية برشية عايل جداً وهو 

0,848. ويشغل منصب رئيس ليثوانيا سيدة منذ عام 2009 وهي من البلدان املتقدمة بصفة عامة فيام يخص عدم املساواة بني الجنسني، ومع ذلك فإن ثلث النساء تعرضن للعنف املنزيل 

والزال االتجار بالبرش ظاهرة شائعة.

التقرير – معلومات خلفية 
2006 – تشري التقارير إىل أن العضوية بلغت 1370 عضواً.	 

2007 – إجتامع مع جمعية مرشدات ليثوانيا خالل فعالية للتواصل يف شبكات داخل ليثوانيا.	 

2008 – متت زيارة البلد وتم منح جمعية مرشدات ليثوانيا العضوية املنتسبة، حرضت جمعية مرشدات ليثوانيا املؤمتر العاملي الثالث والثالثني.	 

2009 – وردت تقارير العضوية بأنها بلغت 940 عضواً، وتوقفت جمعية مرشدات ليثوانيا عن دفع رسوم عضويتها يف أوروبا، وانعقد اجتامع مع الجمعية أثناء منتدى املفوضية 	 

الدولية )IC( الذي أقيم يف مالطه.

2010 – قامت الجمعية العاملية بعمل زيارة للبلد .	 

2012– تم تعديل الربنامج التعليمي، وورد تقرير العضوية بأن الجمعية تضم 742 عضواً، قامت الجمعية العاملية بعمل زيارة للبلد وإعداد خطة عمل كام انعقد اجتامع عرب 	 

سكايب.

2013 – تعتزم جمعية مرشدات ليثوانيا يف تطوير نظام الشارة؛ وتخصص الجمعية العاملية ُموّجهة ولكن مل يتم االتصال بها. وافقت جمعية مرشدات ليثوانيا عىل خطة تسديد 	 

بالرسوم غري املدفوعة – ومل يتم استالم أي ردود فعل؛ ومن املقدر أن لديها اآلن ما يقل عن 650 عضواً ويف منتدى املفوضية الدولية، قررت جمعية مرشدات ليثوانيا إقامة تجمع 

مدربات، وتواجدت جمعية مرشدات ليثوانيا يف فعالية برنامج تنمية القيادة الخاص بالجمعية العاملية للميرسات الوطنيات؛ تسلمت جمعية مرشدات ليثوانيا مقرتح تطوير تفصييل 

ولكن دون استجابة. 

2014 – تغيري املفوضة الدولية يف جمعية مرشدات ليثوانيا – ومل يتم إخطار الجمعية العاملية؛ توقفت جمعية مرشدات ليثوانيا عن دفع رسوم عضوية الجمعية العاملية؛ وتوقفت 	 

االتصاالت.

يف عام 2014، ومع التحقق أنه مل يتم احراز أي تقدم من قبل ليثوانيا منذ عام 2012، قررت لجنة أوروبا اإلقليمية رضورة إعداد خطط عمل ملموسة ومبتكرة بناءً عىل التقييامت الدقيقة 

واملستحدثة لكل عضو منتسب. وإن تقديم هذه الخطط من شأنها أن توفر أدلة إضافية التخاذ قرار أكرث استنارة بناءً عىل توجيهات إسرتاتيجية العضوية وتخصيص املوارد وأيضاً ليسلط 

األضواء عىل أمناط مامثلة خاصة ببلدان، لتساعد يف عملية اتخاذ القرار اإلسرتاتيجي وضامن اتساق النهج املتبع. 

ولسوء الحظ، وعىل الرغم من الجهود الكبرية من الفريق اإلقليمي، مل يتم تنفيذ خطط العمل املتفق عليها فيام يتعلق بليثوانيا نتيجة لنقص االستجابة الكامل من املنظمة العضو. وقد تم 

بذل العديد من محاوالت االتصال بليثوانيا عرب الربيد اإللكرتوين، وإسكايب، والفيس بوك، والرسائل )مسجلة وعادية(، والهاتف، وعرب املنظامت األعضاء اآلخرين واملتطوعات )مبا يف ذلك 

االتصال باملفوضة الدولية الوطنية السابقة التي مل تعد مرشدة نشطة(، والجمعية األمريكية لفتيات الكشافة فيام وراء البحار، واملتطوعات اإلقليميات واملنظامت األعضاء الذين كانوا عىل 

اتصال دائم بليثوانيا من قبل. وقد متت هذه املحاوالت خالل الفرتة بني 2014 و 2016 ولسوء الحظ مل تستجب جمعية مرشدات ليثوانيا ألي من هذه االتصاالت كام أن آخر خطاب 

مسجل مرسل إىل جمعية مرشدات ليثوانيا )يف منتصف عام 2014( قد أعيد إىل الجمعية العاملية مزوداً بإشارة بأن العنوان الرسمي مل يعد موجوداً ومل يُستدل عليه.

وإن لجنة أوروبا اإلقليمية عىل دراية بااللتزام التنظيمي الذي تم يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني بخصوص منو العضوية، ويف نفس الوقت تحقيق جودة الخدمات، ولكن يف حالة ليثوانيا، 

ورغم الجهود الجسيمة املبذولة من الفريق اإلقليمي، فلم يكن هناك أي إلتزام أو مشاركة من جانب املنظمة العضو وبالتايل فال ميكن للجمعية العاملية أن تفعل أكرث من ذلك. وبحسب 

الوضع الحايل فإننا غري قادرين عىل تقييم مدى جودة أي حركة إرشادية رمبا تحدث يف البالد، وال توجد أي مشاركة من املنظمة العضو فضالً عن أنه كانت هناك انتهاكات خطرية بصفة 

كيانها كجمعية خريية يف السنوات األربع املاضية )مبا يف ذلك عدم دفع رسوم العضوية(. وإن هذا املوقف ميكن أن يؤثر عىل سمعة الجمعية العاملية. ونعتزم تقديم التوصية التالية إلضفاء 

الطابع الرسمي عىل ما يبدو أنه بالفعل حقيقة واقعة. 

وبعد اإللغاء، من املعتقد أنه ميكن أن يكون هناك نهج بديل إلعادة تطوير حركة املرشدات يف ليثوانيا. ويف املستقبل، ميكن لفريق االستجابة الرسيعة النظر يف إنشاء وحدة مرشدات جديدة 

يف ليثوانيا باستخدام النهج الربنامجي أو العمل مع جمعية الكشافة الحالية.



الخالصة

نُقر بأنه:

مل يكن هناك أي اتصال مع جمعية مرشدات ليثوانيا وأن العنوان الفعيل الوحيد مل يعد قيد االستخدام؛  	

تم بذل الكثري من الجهود )يف الوقت واملوارد( لدعم جمعية مرشدات ليثوانيا ويف إعادة تأكيد االتصاالت؛  	

مل متتثل جمعية مرشدات ليثوانيا يف دفع رسوم العضوية منذ عام 2009 ومل تستجيب فيام يتعلق مبقرتح خطة التسديد )165 جنيه إسرتليني لرسوم العضوية املتبقية منذ   	

2014 و 1677 جنيه إسرتليني من املبالغ املتبقية للمساهمة يف أوروبا منذ عام 2009(.

ولذلك فإن لجنة أوروبا اإلقليمية واملجلس العاملي يُقدم توصية إىل املؤمتر العاملي السادس والثالثني بإنهاء عضوية جمعية مرشدات ليثوانيا يف الجمعية العاملية. ويستطيع فريق االستجابة 

الرسيعة اآلن أن يستكشف خيارات أخرى لتنمية حركة املرشدات يف ليثوانيا.

(مطلوب تصويت بنسبة %75 من األعضاء كاميل العضوية)

املقرتح املطروح للتصويت

أن يتم عىل وجه التو إنهاء عضوية جمعية مرشدات ليثوانيا Lietuvos Skauciu Seserija (LSS) ، وهي املنظمة الوطنية يف ليثوانيا. 


