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إنهاءالعضويةبالجمعيةالعامليةللمرشداتوفتياتالكشافة
ينصالنظاماألسايسللجمعيةالعامليةللمرشداتوفتياتالكشافةبأنه":يتعنيعىلاملجلسالعامليأنينظريفشطبالعضويةبالجمعيةالعامليةيفالحاالتالتالية:
 10-4-2-1إذا 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 10-1-2و
10-9؛
 10-4-2-2إذا توقفت املنظمة العضو عن امتثالها ألي من رشوط العضوية الواردة يف الفقرتني الفرعيتني 10-1-2و10-9؛
 10-4-2-3إذا ظل هناك أي مبلغ مستحق من املنظمة العضو مل يتم دفعه كلياًأو جزئياًملدة 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،يجوزللمجلسالعامليأنمينحاإلعفاءأوالتأجيلمندفعرسومالعضوية.
 10-4-3إذا 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
الفقرتنيالفرعيتني 10-1-2و 10-9خالل اإلطار الزمني الذييحددهاملجلسالعاملي ،بعدإبالغاملنظمةالعضوأصوالً ،فيتعني عىلاملجلسالعامليأن يقررعامإذاكانسيتمإنهاءعضويتها.
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،
وذلكبحسبالنظاماألسايسللجمعيةالعامليةوالئحتهاالداخلية،القسم.10
ويعملاملجلسالعامليمنخاللاللجنةاإلقليميةمعاملنظامتاألعضاءللتأكدمنقيامهمبتوفريخدماتاملرشداتوفتياتالكشافةألعضائهم.ومعذلك،إذافشلتاملنظمةالعضو
املعنيةبصورةمستمرةيفتلبيةاملعايريوالرشوطاملنصوصعليهايفالنظامالداخيلوالالئحةالداخليةبالجمعيةالعاملية(أنظرأعاله)،فسوفيقدماملجلسالعامليتوصيةإىلاملؤمتر
العامليبإنهاءعضويةتلكالجمعيةالعضو.
وتقدمتاللجنةاإلقليميةألوروباباقرتاحإىلاملجلسالعامليإلنهاءعضويةمنظمةعضووفقاًللنظامالداخيلالخاصبالجمعيةالعاملية.إذالتوجدهناكمنظمةتعمليفالبلدفض ًال
عنأناللجنةاإلقليميةبأوروبامقتنعةبأنهقدتمبذلالجهوداملالمئةلدعماملنظمةالعضوولكندونتحقيقأينجاح.واليتمأخذأيقرارإلنهاءعضويةجمعيةبتهاونولكناللجنة
اإلقليميةألوروباتابعتمدىالتقدمهذهاملنظمةالعضوواتخذتالقراربنا ًءعىلتقييمشاملمنقبلاللجنةاإلقليميةوكذلكمنجهازموظفيالعضوية.

جمعية مرشدات ليثوانيا)LIETUVOS SKAUCIU SESERIJA (LSS
الوصف
تقعدولةليثوانيايفأوروباوتحدهاالتفياوبيالروسوبولندا.ويبلغتعدادسكانها 2,8مليوننسمةكاميبلغالتعدادالكيلللفتياتنحو.200,000وتتميزمبؤرشتنميةبرشيةعايلجدا ًوهو
.0,848ويشغلمنصبرئيسليثوانياسيدةمنذعام 2009وهيمنالبلداناملتقدمةبصفةعامةفياميخصعدماملساواةبنيالجنسني،ومعذلكفإنثلثالنساءتعرضنللعنفاملنزيل
والزالاالتجاربالبرشظاهرةشائعة.

التقرير–معلوماتخلفية

•  – 2006تشري التقارير إىل أن العضوية بلغت 1370عضواً.
• – 2007إجتامعمعجمعيةمرشداتليثوانياخاللفعاليةللتواصليفشبكاتداخلليثوانيا.
• – 2008متتزيارةالبلدوتممنحجمعيةمرشداتليثوانياالعضويةاملنتسبة،حرضتجمعيةمرشداتليثوانيااملؤمترالعامليالثالثوالثالثني.
• – 2009وردتتقاريرالعضويةبأنهابلغت 940عضواً،وتوقفتجمعيةمرشداتليثوانياعندفعرسومعضويتهايفأوروبا،وانعقداجتامعمعالجمعيةأثناءمنتدىاملفوضية
الدولية ( )ICالذي أقيم يف مالطه.
• – 2010قامتالجمعيةالعامليةبعملزيارةللبلد.
• –2012تمتعديلالربنامجالتعليمي،ووردتقريرالعضويةبأنالجمعيةتضم 742عضواً،قامتالجمعيةالعامليةبعملزيارةللبلدوإعدادخطةعملكامانعقداجتامععرب
سكايب.
• – 2013تعتزمجمعيةمرشداتليثوانيايفتطويرنظامالشارة؛وتخصصالجمعيةالعاملية ُمو ّجهةولكنمليتماالتصالبها.وافقتجمعيةمرشداتليثوانياعىلخطةتسديد
بالرسوم غري املدفوعة – ومل يتم استالم أي ردود فعل؛ ومن املقدر أن لديها اآلن ما يقل عن 650عضوا ًويف منتدى املفوضية الدولية ،قررت جمعية مرشدات ليثوانيا إقامة تجمع
مدربات،وتواجدتجمعيةمرشداتليثوانيايففعاليةبرنامجتنميةالقيادةالخاصبالجمعيةالعامليةللميرساتالوطنيات؛تسلمتجمعيةمرشداتليثوانيامقرتحتطويرتفصييل
ولكندوناستجابة.
• – 2014تغيرياملفوضةالدوليةيفجمعيةمرشداتليثوانيا–ومليتمإخطارالجمعيةالعاملية؛توقفتجمعيةمرشداتليثوانياعندفعرسومعضويةالجمعيةالعاملية؛وتوقفت
االتصاالت.

يف عام ،2014ومع التحقق أنه مل يتم احراز أي تقدم من قبل ليثوانيا منذ عام ،2012قررت لجنة أوروبا اإلقليمية رضورة إعداد خطط عمل ملموسة ومبتكرة بنا ًء عىل التقييامت الدقيقة
واملستحدثةلكلعضومنتسب.وإنتقديمهذهالخططمنشأنهاأنتوفرأدلةإضافيةالتخاذقرارأكرثاستنارةبنا ًءعىلتوجيهاتإسرتاتيجيةالعضويةوتخصيصاملواردوأيضاًليسلط
األضواءعىلأمناطمامثلةخاصةببلدان،لتساعديفعمليةاتخاذالقراراإلسرتاتيجيوضامناتساقالنهجاملتبع.
ولسوءالحظ،وعىلالرغممنالجهودالكبريةمنالفريقاإلقليمي،مليتمتنفيذخططالعملاملتفقعليهافياميتعلقبليثوانيانتيجةلنقصاالستجابةالكاملمناملنظمةالعضو.وقدتم
بذلالعديدمنمحاوالتاالتصالبليثوانياعربالربيداإللكرتوين،وإسكايب،والفيسبوك،والرسائل(مسجلةوعادية)،والهاتف،وعرباملنظامتاألعضاءاآلخرينواملتطوعات(مبايفذلك
االتصالباملفوضةالدوليةالوطنيةالسابقةالتيملتعدمرشدةنشطة)،والجمعيةاألمريكيةلفتياتالكشافةفياموراءالبحار،واملتطوعاتاإلقليمياتواملنظامتاألعضاءالذينكانواعىل
اتصال دائم بليثوانيا من قبل .وقد متت هذه املحاوالت خالل الفرتة بني 2014و 2016ولسوء الحظ مل تستجب جمعية مرشدات ليثوانيا ألي من هذه االتصاالت كام أن آخر خطاب
مسجل مرسل إىل جمعية مرشدات ليثوانيا (يف منتصفعام )2014قد أعيد إىل الجمعية العاملية مزودا ًبإشارة بأن العنوان الرسميمل يعد موجودا ًومل يُستدل عليه.
وإنلجنةأوروبااإلقليميةعىلدرايةبااللتزامالتنظيميالذيتميفاملؤمترالعامليالخامسوالثالثنيبخصوصمنوالعضوية،ويفنفسالوقتتحقيقجودةالخدمات،ولكنيفحالةليثوانيا،
ورغمالجهودالجسيمةاملبذولةمنالفريقاإلقليمي،فلميكنهناكأيإلتزامأومشاركةمنجانباملنظمةالعضووبالتايلفالميكنللجمعيةالعامليةأنتفعلأكرثمنذلك.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
كيانهاكجمعيةخرييةيفالسنواتاألربعاملاضية(مبايفذلكعدمدفعرسومالعضوية).وإنهذااملوقفميكنأنيؤثرعىلسمعةالجمعيةالعاملية.ونعتزمتقديمالتوصيةالتاليةإلضفاء
الطابعالرسميعىلمايبدوأنهبالفعلحقيقةواقعة.
وبعداإللغاء،مناملعتقدأنهميكنأنيكونهناكنهجبديلإلعادةتطويرحركةاملرشداتيفليثوانيا.ويفاملستقبل،ميكنلفريقاالستجابةالرسيعةالنظريفإنشاءوحدةمرشداتجديدة
يفليثوانياباستخدامالنهجالربنامجيأوالعملمعجمعيةالكشافةالحالية.

الخالصة
نُقربأنه:
مل يكنهناك أي اتصال مع جمعية مرشداتليثوانياوأن العنوان الفعيل الوحيدمل يعد قيد االستخدام؛
•	
تم بذل الكثري من الجهود (يف الوقت واملوارد) لدعم جمعية مرشدات ليثوانيا ويف إعادة تأكيد االتصاالت؛
•	
ملمتتثلجمعيةمرشداتليثوانيايفدفعرسومالعضويةمنذعام 2009وملتستجيبفياميتعلقمبقرتحخطةالتسديد( 165جنيهإسرتلينيلرسومالعضويةاملتبقيةمنذ
•	
 2014و 1677جنيه إسرتليني من املبالغ املتبقية للمساهمة يف أوروبا منذ عام.)2009
ولذلكفإنلجنةأوروبااإلقليميةواملجلسالعاملييُقدمتوصيةإىلاملؤمترالعامليالسادسوالثالثنيبإنهاءعضويةجمعيةمرشداتليثوانيايفالجمعيةالعاملية.ويستطيعفريقاالستجابة
الرسيعةاآلنأنيستكشفخياراتأخرىلتنميةحركةاملرشداتيفليثوانيا.

(مطلوبتصويتبنسبة 75%مناألعضاءكاميلالعضوية)

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

