
الطلبات للعضوية املنتسبة والعضوية الكاملة

الوثيقة رقم 9 باملؤمتر العاملي



طلب للعضوية املنتسبة

(GSOA) - Vajzat Udhëheqëse të Shqipërisë جمعية فتيات كشافة ألبانيا

مقدمة
ألبانيا بلد دميقراطي نامي يقع يف جنوب رشق أوروبا. ويتمتع باقتصاد الدخل األعىل من املتوسط (اجاميل الناتج املحيل للفرد بالدوالر: 4,543 عام 2015) ومبؤرش عايل للتنمية 

البرشية ( HDI/UNDP: 0.733 عام 2014). ويبلغ تعداد السكان الكيل يف ألبانيا 3 ماليني نسمة (2016) ويبلغ التعداد الكيل للفتيات 557,132. وسوف تكون نسبة العضوية 

املستهدفة مبعدل واحد يف املائة من التعداد الكيل للفتيات ما يعادل 5571. ويتحدث األلبانيون بصورة غالبة لغتني عادة اإلنجليزية واإليطالية أو اليونانية. ويلتزم %59 من 

سكان ألبانيا بالديانة اإلسالمية، مام يجعلها أكرب ديانة يف البلد، وميارس %17 من تعداد السكان الديانة املسيحية ونسبة %24 من تعداد السكان إما ال يؤمنون بأي دين أو 

ينتمون إىل جامعات دينية أخرى أو غري معلنة.

املجتمع األلباين محافظ جداً ويؤيد االنتامء العائيل، وخاصة يف املناطق الريفية. وقد أقرت ألبانيا اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (CEDAW) عام 1994. 

ومبوجب الدستور األلباين، يكون للمرأة حقوق يف التصويت والرتشح لالنتخابات. ويتضمن قانون املساواة بني الجنسني عام 2008 توفري نسبة %30 من جميع املناصب الحكومية 

والقوائم الحزبية يف االنتخابات للمرأة. وقد فقدت الكثري من النساء وظائفهن عندما انهار النظام االشرتايك والتزال معدالت البطالة بني االناث مرتفعة. ويف السنوات األخرية 

عملت ألبانيا عىل تحسني وضع املرأة وتعضيد املساواة بني الجنسني. ومع ذلك، فإن البالد ال تزال تواجه العديد من التحديات من ناحية عرض واستخدام إمكانيات املرأة عىل 

أكمل وجه يف سوق العمل واالقتصاد، وزيادة مشاركتهن يف صنع القرار والقضاء عىل العنف ضد املرأة املنترش عىل نطاق واسع وخاصة يف البيئة األرسية. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن البالد التزال بحاجة إىل تعزيز إطارها الترشيعي واملؤسيس املتعلق باملساواة بني الجنسني وعدم التمييز، وتحسني املراقبة واملساءلة يف املناصب العامة تجاه املرأة، فضالً عن 

ضامن تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف السياسات العامة. ويبلغ مؤرش األمم املتحدة لعدم املساواة بني الجنسني يف ألبانيا 0,267 (عام 2015).

معلومات الخلفية

 	.Shoqata e Guidave dhe Scoutëve në Shqipëri 1998 – تم إنشاء منظمة كاثوليكية باسم

2011 تعليق التعاون يف العضوية ألنه عىل الرغم من وجود خربة طويلة املدى يف أنشطة املرشدات واملرشدين، إال أن الربنامج ومتطوعاته الزالوا يواجهون العديد من  	

التحديات فمثالً عدم القدرة عىل جذب الشباب، أو نقص الشابات يف مناصب صنع القرار ونقص االتصاالت واملشاركة يف مبادرات الجمعية العاملية.

مايو 2016 – قامت آن جوياز وناتايل بالو بزيارة البلد.	 

يوليو 2016 – حضور األبطال (تشامبيونز) املحليني ملؤمتر أوروبا اإلقليمي.	 

 	.(SEP) سبتمرب 2016 – تم تويل برنامج "تدريب املدربات" لربنامج املرشوع االجتامعي

أكتوبر 2016 – استحسان عمل األبطال األلبانيني املحليني من قبل متطوعات فيلق السالم.	 

ديسمرب 2016 – حضور املؤمتر الدمناريك للبناء عىل تجارب برنامج املرشوع االجتامعي.	 

يناير 2017 – انعقاد انتخابات املجلس الوطني؛ وحصولهم عىل منحة هيلني ستورو.	 

فرباير 2017 – انعقاد اجتامع املجلس الوطني ملدة يومني؛ واملشاركة يف يوم الذكرى العاملي.	 

مارس 2017 – أول مسودة للنظام األسايس تسلمتها الجمعية العاملية للتعليق.	 

أبريل 2017 – استكامل زيارة تقييم خالل الفرتة من 24 إىل 25 أبريل قامت بها بوال فيكاري وميالين فورد.	 



نتائج زيارة التقييم

الربنامج التعليمي

يف األشهر الستة منذ تكوين الفرق ألول مرة، قامت جمعية فتيات كشافة ألبانيا باستخدام برنامج املرشوع االجتامعي املعتمد من الجمعية العاملية (SEP)، وتبنيه 

من املوارد الدامنركية األصلية. وباستخدام ذلك كإطار عمل، استعانت متطوعات فيلق السالم (PCVs) والقادة باألنشطة املستمدة من الخربات الفردية. وال يوجد 

يف الوقت الحايل برنامج تعليمي وطني لجمعية فتيات كشافة ألبانيا أو كتيبات / موارد ملجموعات األعامر املختلفة. وتستطيع الفتيات أن يقررن بأنفسهن أي 

أنشطة يجدوها مثرية الهتاممهم (فمثالً حمالت ملناهضة تعاطي الكحوالت، واملساعدة يف دار األيتام أو مساندة دار املسنني املحيل).

التدريب
حالياً يحتاج الشخص الجديد إىل التطوع ملدة ستة أشهر قبل التقدم بطلب للحصول عىل مكانة رائدة (باستثناء ما يختص باألعضاء من الفتيات). وقبل البدء، 

يجري تدريب ملدة يوم واحد حول أساسيات فتيات الكشافة بصفة عامة ويف ألبانيا. ويف الوقت الحايل، تقوم املجموعات بأنشطة برنامج املرشوع االجتامعي 

حيث يحصل القادة عىل تدريبات معينة. وتشارك القائدات أفكارهن وأنشطتهن من خالل خطاب دوري شهري ومن خالل الفيس بوك. ويقوم كل أعضاء املجلس 

الحاليني بقيادة فرقة محلية حتى يكونوا مطلعني بشكل جيد جداً. ويوجد لدى كافة قادة الفرق متطوعة من فيلق السالم كمناظرة لهم، ويف الوقت الحايل يتم 

إعطاء املتطوعات الجدد تدريب أثناء العمل يف برنامج املرشوع االجتامعي ويتم ذلك فقط عن طريق قائدة الفرقة الحالية.

العضوية
هناك 12 منطقة يف ألبانيا، ويف مثانية منها يوجد حالياً تواجد للفرق. وجاري التخطيط بالفعل للمناطق األربعة الباقية حيث ميكن اتخاذ إجراءات بشأنها إذا نجح 

طلبهم الخاص بالعضوية املنتسبة (إذ يرتبط رسمياً بقيام الجمعية العاملية بإتاحة فرص متويل جديدة داخل البلد للسامح لهم بالنمو للوصول إىل هذه املناطق). 

ويوجد لديهم يف الوقت الحايل 230 فتاة و23 متطوعة. وتلتقي املجموعات يف املدارس ومواقع العمل الخاصة ومرافق املنظامت غري الحكومية. ويحصل الجميع 

عىل مساندة رائعة من املجتمعات والبلديات املحلية.

العالقة باملجتمع
هناك مجلس منتخب حديثاً، وجميعهم من قادة الفرق النشطة حيث يلتقون حالياً مرة يف الشهر (باستعامل منصات أون الين للتغلب عىل مشاكل السفر). 

ومن املخطط انعقاد مؤمتر وطني للقادة للمتطوعات الراشدات خالل شهر يونيو/ حزيران 2017. كام أنهم يعملون نحو التسجيل القانوين بهدف فتح حساب 

مرصيف والتقدم بطلب للحصول عىل مصادر التمويل الوطنية. ويقوم املجلس بجمع التربعات مببلغ 600 دوالر أمرييك لتغطية تكاليف التسجيل وغريها. وتستخدم 

جمعية فتيات كشافة ألبانيا حالياً مساحة مكاتب يف مركز شباب فلورا وقد تفاوضوا لفتح حساب مرصيف عىل أساس قصري األجل للسامح بإيداع األموال.

الهيكل واإلدارة
مفهوم العمل التطوعي غري مألوف يف ألبانيا، وكان من الرضوري عىل املجلس أن يعمل عىل رفع مستوى الوعي حول الغرض من جمعية فتيات كشافة ألبانيا. 

وخاصة بالنسبة للفتيات فإن الظروف االجتامعية تعني عدم إتاحة فرص ملامرسة الهوايات واألنشطة الصيفية إذا مل تتوفر النقود لدى أولياء أمورهم. ويف املناطق 

الريفية، فإنهم يعتربوا حركة فتيات الكشافة كوسيلة لتثقيف ومتكني الفتيات (وخاصة لعدم وجود تكلفة)، وأنه من املحتمل أن تكون هناك أمهات عىل استعداد 

للتقدم كقادة. وقد تم تأسيس رشاكة قوية مع فيلق السالم. حيث يحصلون عىل الدعاية ألنشطتهم، وهناك قائدة واحدة وهي موظفة يف إحدى الصحف املحلية 

وبذلك يحصلون عىل تغطية إعالمية جيدة جداً!

التمويل
رغم أن جمع التربعات ليس منترشاً يف ألبانيا، إال أن بعض املجموعات قد أنجزت عمل مجتمعي أو قاموا ببيع بنود لجمع التربعات. وبخالف ذلك، يتم تغطية 

تكاليف األنشطة من قبل قادة املجموعات من أموالهم الخاصة. ويخطط املجلس إلدخال رسم وقدره 500 ليك (حوايل 3,6 يورو) يف السنة لكل فتاة ولكنهم عىل 

علم أن ذلك سوف يشكل تحدياً لبعض الناس خاصة ممن يعيشون يف املناطق الريفية.

وإن ألبانيا مستعدة وراغبة بالفعل، بل قادرة عىل احتضان حركة فتيات الكشافة وهناك احتياج ُملح ملا ميكن تقدميه للفتيات والشابات بداخل البلد. 



االقرتاح املطروح للتصويت

بأن يتم االعرتاف بجمعية فتيات كشافة ألبانيا كعضو منتسب يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

)مطلوب التصويت بنسبة %75 لألعضاء كاميل العضوية(



الطلب للعضوية املنتسبة

)MGEN( حركة مرشدات وفتيات كشافة النيجر

مقدمة
النيجر بلد غري ساحيل يقع يف غرب أفريقيا وتحده ليبيا، وتشاد، ونيجريا، وبنني، وبوركينا فاسو، ومايل والجزائر. النيجر دولة نامية (مؤرش التنمية البرشية بربنامج 

األمم املتحدة للتنمية (UNDP/HDI: 0,353 عام 2016) وهي من أفقر البلدان يف العامل (الناتج اإلجاميل املحيل للفرد الواحد 415,42  دوالر عام 2013). ويبلغ 

تعداد سكان النيجر 19 مليون نسمة (عام 2016) ويبلغ إجاميل تعداد الفتيات 5,9 مليون فتاة. ونسبة العضوية املستهدفة مبعدل واحد يف املائة من تعداد 

الفتيات الكيل ما يعادل حوايل 60,000 فتاة. وميارس %80 من السكان الديانة اإلسالمية، تليها املسيحية.  الفرنسية هي اللغة الرسمية يف البالد.

إن معظم القوانني التي تنتهجها الحكومة لحامية حقوق املرأة تعتمد أساساً عىل املعتقدات اإلسالمية. وهناك عطلة عامة يف النيجر معروفة باسم اليوم الوطني 

للمرأة النيجريية حيث يقام سنوياً يوم 13 مايو/ آيار إحياًء لذكرى مسرية النساء عام 1992 يف نيامي أثناء فرتة انعقاد املؤمتر الوطني، مطالبني بزيادة مشاركة املرأة 

يف املؤسسات الوطنية. ويُقدر أن أكرث من ثلث نساء النيجر مرتبطات بنظام تعدد الزوجات. كام أن %80 من النساء أُميات. ويعترب النيجر أسوأ مكان يف العامل 

تنشأ فيه الفتيات، بحسب ترصيحات برنامج »أنقذوا األطفال«، مع زواج %76 من النساء قبل عمر الثامنة عرش، غالباً نتيجة للفقر املدقع، وهناك فتاة من كل 5 

فتيات يف سن املراهقة ينجنب أطفاالً كل عام. وإن هذا البلد يُعد مكان خطري للفتيات. فإن الفتيات الاليت يتزوجن يف سن صغري من غري املرجح أن يحصلن عىل 

قسط من التعليم بل من املرجح أن يكّن عرضة للوقوع كضحايا العنف املنزيل، يف حني أن املضاعفات الناتجة عن الحمل والوالدة هي األسباب الرئيسية الثانية 

لوفاة الفتيات يف سن املراهقة عىل الصعيد العاملي. ويبلغ مؤرش األمم املتحدة لعدم املساواة بني الجنسني يف النيجر 0,695 (عام 2015).

معلومات الخلفية
1996 - جمعية كشافة النيجر أصبحت عضواً يف املنظمة الكشفية العاملية بعدد 3000 عضواً.  	

2002 – تقديم حركة املرشدات يف النيجر.  	

.(ANSEN) 2003 – جمعية الكشافة البيئية النيجرية  	

2009 – توقف العمل يف حركة املرشدات بعد رصاع داخيل.  	

ديسمرب 2014 – إحياء حركة املرشدات بعد اجتامع للجمعية العمومية وإعادة تدشني رسمي.  	

أبريل 2016 – زيارة للبلد قامت بها سابني زيجان.  	

أغسطس 2016 – حضور املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.  	

ديسمرب 2016 – تخطيط زيارة للمنارصة والتدريب؛ وتأكيد مستندات الحوكمة.  	

يناير 2017 – زيارة للمنارصة / التدريب (قامت بها سابيل زيجان وإيزابيل أهو).  	

فرباير 2017 – تقديم خطة برنامج »حرة ألكون أنا«؛ تحديد متطوعات برنامج خدمات متكني ودعم الشباب YESS، يوم الذكرى العاملي.  	

مارس 2017 – تدريبات برنامج »حرة ألكون أنا« .  	

أبريل 2017 – زيارة تقييم من ألفونسني كاباجابو وهيلينورو راكوتوماالال.  	



مييقتلا ةرايز جئاتن

يميلعتلا جمانربلا
نم) تادشرملا ،(تاونس رشع ىلإ تس نم رامعأب) تادشرملا راغص :ةيلاح عورف ةعبرأل يساسأ يميلعت جمانرب رجينلا ةفاشك تايتفو تادشرم ةكرح ىدل دجوي 

مهئاضر دكؤت رومألا ءايلوأ نم ةيصوت تاداهش ىلع لوصحلا متيو .(ةنس 20 نم ديزأ) تادشار تادشرمو (ةنس 20 ىلإ 15 نم) تاباش تادشرم ،(ةنس 14 ىلإ 11 

؛ةنطاوملا ؛يوديلا لمعلا ةردق ؛ةيصخشلا ةيمنت ؛يصخشلا ريوطتلا ؛ةيحصلا ةيمنتلا ؛ةكرحلا ةفرعم :ةفلتخم تاراعش لوح ةطشنألا رودتو .ةمدقملا جماربلا نع 

.عوبسألا يف ةدحاو ةرم ءاقتلالا ىلإ ءاضعألا ليميو .ةيضايرلاو ةيدسجلا ةيمنتلاو ؛ةعارزلا ؛ةعيبطلا ةيامح

بيردتلا
ًارظن نكلو ،نييميلقإلا / نيينطولا نيضوفملا قيرط نع بيردتلا يرجي  لظي ،بيردت ةطخو ةيجيتارتسإ اهيدل دجوي ال رجينلا ةفاشك تايتفو تادشرم ةكرح نأل 

ًايئادتبإ بيردتلا  عم حاجنب »انأ نوكأل ةرح« جمانربل ةيبيردت ةرود ميظنت مت ،ةيملاعلا ةيعمجلا ةدعاسمبو .ةدحو عم ةطشنأ ءدب ىلع ةداقلا ةدعاسم ىلإ فدهيو 

.يرباليتو يماين يميلقإ نم تادحولا ءاسؤر نم 136و ةبردم 41

ةيوضعلا
يف تاعومجم يف تادحولا عضو متيو .نيماع ذنم وضع 500 نم لقأ ددع كانه ناك امنيب ،وضع 1429 نم رثكأ رجينلا ةفاشك تايتفو تادشرم ةكرح ىدل دجوي 

ًايلاح قطانم ثالث  نم تاكبش مادختسا ىلإ ةيعمجلا بغرت ،لبقتسملا يفو .دلبلا يف ىرخألا ةسمخلا قطانملا ىلإ لاقتنالاوه فدهلاو – (وسود و يرباليتو ،يماين) 

بذجلو ةيعوتلا ةدايزل جمانربلا اذه رجينلا ةيعمج مدختست ،»انأ نوكأل ةرح« جمانرب تابيردت دعبو .نيلمتحملا ءاضعألا ديدحتل نييميلقإلاو نيينطولا نيضوفملا 

.ددجلا ءاضعألا

عمتجملاب ةقالعلا
ىوتسملل لثامملا لكيهلا سفن كانه يميلقإلا ىوتسملا ىلعو .(لقألا ىلع ةظفحم هيدل مهنم دحاو لك) دارفأ ةسمخ نم ينطو قيرف رجينلا ةيعمج ىدل دجوي 

ًاماع 30 نع لقي اهرمع ةباش  مضيو دلبلا لخاد ةفلتخملا ةيقرعلا لوصألا نمو ميلاقألا نم ءاضعألا دفيو .ينطولا  ًاوضع 13 نم نوكت قيرفلا نأب هيونتلا مزليو .

ًارظن هومن يف ةرم ريكفتلا ةرورضلا مزلتست فوسف ،كلذ مغرو .ةريخألا ةيمومعلا ةيعمجلا يف ءاضعأ ةسمخ ىلإ هضيفخت مت دقو .ربكأ ةءافك قيقحتل كلذو  نأل 

ًافقوتم ،ةيفاضإ تاعامتجا دقعنت نأ نكمي نكلو .لقألا ىلع رهشلا يف ةدحاو ةرم نوقتليو .ماسج تايلوئسم مهيدل نييلاحلا ءاضعألا  بولطملا ةطشنألا ىلع 

ُي هلغشل دراوملا ىلإ ةفاضإلاب يلعف ناكم نع ثحبلا نأ امك .2016 ماع عامتجا يف يلاحلا ينطولا قيرفلا باختنا مت دقو .اهتسرامم  ًاردصم لكش ًايلاح  ىدل  قلقلل 

.لصاوتلاو تامولعملا ةكراشمل ةلاعف ةقيرطب نولمعي مهنأ ودبيو ،تادحولاو ةيميلقإلا قرفلاو ينطولا قيرفلل باستاو تاعومجم ءاشنإ مت دقو .ينطولا قيرفلا 

.ةيميلقإلا قرفلاو ينطولا قيرفلا قيرط نع ةطشنألا ةفاك ةسرامم متيو .نيمئاد نيفظوم وأ يسيئر رقم رجينلا ةيعمج ىدل دجوي الو 

ةرادإلاو لكيهلا
ًاضيأ نولمعيو .بابشلا ةرازو لبق نم اهب فرتعم رجينلا ةفاشك تايتفو تادشرم ةيعمج  .رجينلا ةفاشكو World Vision ةيملاعلا ةيؤرلا ةئيه لثم ءاكرشلا عم 

نأ امك .(ءاسن نودب) ناونع تخت ،رجينلا لثمت ثيح ةأرملا عضو نع ةدحتملا ممألاب ليدبلا عامتجالا يف ةماعلا اهتضوفم لالخ نم ةيعمجلا هذه كراشت فوسو 

ًاضيأ نولكشي ينطولا قيرفلا ءاضعأ ُت ةزيم هذهو .ةفلتخملا ةأرملا تاكبش نم ًءزج  .ةيعمجلل بسح

ليومتلا
.ةلبقملا ةنسلا يف ريوطت ىلإ جاتحي لاجم اذهو .ماعلا ضوفملا لبق نم ةطشنألا مظعم ليومت متي يلاحلا تقولا يفو .ةيوضعلا مسر ريرقت دعب متي مل



االقرتاح املطروح للتصويت

بأن يتم االعرتاف بحركة مرشدات وفتيات كشافة النيجر، وهي املنظمة الوطنية يف النيجر، كعضو منتسب بالجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

)مطلوب تصويت بنسبة %75 من األعضاء كاميل العضوية(



ةلماكلا ةيوضعلا ىلع لوصحلا بلط

)HET ARUBAANSE PADVINDSTERS GILDE )APG ابورأ تادشرم ةيعمج

ةمدقم
ًارتموليك 1600 يلاوح دعب ىلع عقتو ،يبيراكلا رحب بونج يف ةيدنلوهلا ةكلمملا نمض دلب ابورأ  29 دعب ىلعو ،ىرغصلا ليتنألا رزجل يسيئرلا ءزجلا برغ نم 

ًارتموليك  ماع رالود 28,924 درفلل يلامجإلل يلحملا جتانلا) يبيركلا رحبلا ةقطنم يف يشيعم ىوتسم ىلعأ تاذ نادلبلا نم ابورأ دعتو .اليوزنيف لحاس لامش 

ًالخد ىلعألا نيب نمو ؛(2014  داصتقا نوكتيو . https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aruba_export_map.png نيتكيرمألاو يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف 

ًاساسأ ةريزجلا  امك (2016 ماعل) ةمسن 100,000 وحن ابورأ يف يلكلا ناكسلا دادعت غلبيو .طفنلا ريركتو رابصلا تابنريدصتو ةحايسلا :ةيسيئر تاعانص ثالث نم 

ًابيرقت ةاتف 500 لداعت تايتفلا يلامجإ نم %1 ةغلابلا ةفدهتسملا ةيوضعلا ةبسن نإو .ةاتف 5000 وحن يلكلا تايتفلا دادعت غلبي  ًايلاح ابورأ نم ريراقتلا ديفتو 

ًاوضع 350 دوجوب  ةيقرعلا لوصألا نم %10و دوسلا نم مهنم %15 ،طلتخم يقيرفأ /يكيرمأ / يبوروأ لصأ نم ناكسلا نم %75 نأ ردقيو .(2015 ماع ءاصحإ) 

.ةيكيلوثاكلا ةيحيسملاب ناكسلا نم %75 نيديو .نيريثكلا ىدل ةفورعم ةيزيلجنإلا ةغللا نأ مغر ةيدنلوهلا يه كانه ةيمسرلا ةغللاو .ىرخألا 

ةلحرم يف لمعلا قوس ةرداغم ىلإ ءاسنلا ليمتو .لاجرلاب ةنراقم ىلعأ ةبسنب ءاسنلا نيب ةلاطبلا تلازال نكلو ةلهذم ةروصب لمعلا قوس يف ءاسنلا ددع دادزا دقو 

ةمدخلا يف ءاسنلا ةكراشم قوعت يتلا ةيزييمتلا دعاوقلا ءاغلإ مت دقو .لاجرلا ددع نع تاعيبملاو ةمدخلا بصانم يف ءاسنلا ددع قوفيو  .لاجرلا نع ةركبم 

.ةماهلا بصانملا نم ديزم لغش يف لاجرلا رمتسي ،كلذ مغرو .ةينطولا

ةيفلخلا تامولعم

.(NPG) 1941 – تقديم حركة املرشدات باستخدام كتيبات من مرشدات هولندا  	

1946 – انضمت رسمياً إىل حركة مرشدات هولندا وأصبحت جزًء من إقليم كراكوا   	

1953 – أصبحت أروبا إقليامً مستقالً.   	

1972 – أنشأت رابطة مستقلة داخل جزر أنتيل الهولندية.  	

.(Het Arubaanse Padvindsters Gilde (APG 1986 – إهتامم جديد؛ نظام أسايس جديد، اسم جديد: جمعية مرشدات أروبا  	

1992 – تم دعوة جمعية مرشدات أروبا إىل مؤمتر األمريكتني، وتتميز حركة املرشدات بنشاطها يف معظم أنحاء البالد، وتخطط جمعية مرشدات أروبا   	

أن تبدأ مزيداً من املجموعات بأنحاء الجزيرة.

1993 – بدأت مجموعة من الرواد / الجوالة، حيث بدأت العمل يف 1994.   	

سبتمرب -2015 زيارة للبلد من كامارو ويست بشأن مرشوع جولد ملرشدات اململكة املتحدة.  	

2015 – حرضت جمعية مرشدات أروبا لقاء مدربات الكاريبي.  	

2016 – حرضت جمعية مرشدات أروبا اجتامع مدربات الكاريبي يف سانت فينسنت وجرياندينز  	

سبتمرب 2016 – استكملت جمعية مرشدات أروبا مرشوع جولد.  	

أبريل 2017 – زيارة تقييم قامت بها سيندي آن ألكسندر ومارين هول.  	



مييقتلا ةرايز جئاتن

يميلعتلا جمانربلا
ًابسانم هلعجل يبيراكلا طبار نم دمتعملا يميلعتلا جمانربلا ابورأ تادشرم ةيعمج تنبت  لعج ىلع ابورأ تادشرم ةيعمج ةطشنأ لمعتو .ابورأ يف تايتفلل 

ناطرس ىضرمل ابورأ زكرم ةدناسمو تاعربتلا عمج ةطشنأو ئطاوشلا فيظنت ةطشنأ يعمتجملا ريوطتلاو ةمدخلا نمضتتو .جمانربلا روحم يف تاباشلاو تايتفلا 

ابورأ يدانو لانويشانرتنإ يراتور اًلثمف) ةمدخلا يداون ةدعاسمو ،ثراوكلا زكارم يف رمحألا بيلصلا ةدعاسمو ،ابورأ يف ناطرسلا ةيعمجل تاعربتلا عمجو ،يدثلا 

ءاضعألا زيمتيو ."يكذلا حفصتلا" و "فنعلا دض تاوصأ"و ،"انأ نوكأل ةرح" جمارب لثم ةيملاعلا ةيعمجلا جمارب يف ابورأ تادشرم ةيعمج مهاستو .(تاديسلل 

ةصاخلا مهتارارق ذاختال تايتفلا عيجشت متيو .جمانربلا يف ةيعمتجملا ةمدخلا ةطشنأو ةيصخشلا ةيمنتلاو ةرماغملل حيرصلا ريدقتلا عونتب ابورأ يف تايتفلا نم 

ملعتلا لئاسو لامعتساب تادئارلاو ةلاوجلا جمانرب نيسحتل ططخ مهيدلو .ةطشنألا مييقت يفو مهألا عيضاوملا نع ةحارص مهئارآ ءادبإ يفو ةطشنألا طيطخت يف 

.دلوج جمانرب نم ةيسيئرلا

بيردتلا
ةيعمجلا ةلاسرو ةيؤر ىلع لمتشت ثيح،ةيساسأ تابيردت ابورأ تادشرم ةيعمج مظنتو .تادشارلل اهب ةصاخ بيردت ةسايس ابورأ تادشرم ةيعمج ىدل دجوي ال 

ًانرتقم ؛ةيعمجلل يميظنتلا لكيهلاو تادشرملا ةكرح ميقو ئدابمو ،ابورأ تادشرم ةيعمجب ةصاخلا كلتو ةيملاعلا  ميدقت متيو .ددجلا ةداقلل ةياعر جمانربب 

عوضوم صوصخب ةداقلا عم رواشتلاو تايصوتلا لمشت يتلا بيردتلا ةرودو ةداقلل تاراهملا ةيمنتو يدرفلا ومنلا ىلع ًءانب ةدايقلل ىرخأ ةيريوطت تابيردت 

.ىرخألا ةيموكحلا ريغ تامظنملا عمو ،ةيجراخ بيردت تاكرش /ييراشتسإ لبق نم بيردت تامزحك سلجملاو ةداقلل تابيردت ميدقت يرجيو .ماع لك تاهجوملا 

ًايلاح مهيدل دجويو .مهيفظوم تالجنل تادشرملا ةكرح ةحاتإ لباقم يناجم بيردت ىلع لوصحلل تاكرشلا هذه ىدحإ عم مهافت 

ةيوضعلا
ًاوضع 326 يلكلا مهددع غلبيو ةقطنم لكل ةدحاو يأ – ابورأ ءاحنأب ةيفارغجلا قطانملا يف ةيعمتجم تادحو تس ابورأ تادشرم ةيعمج ىدل دجوي  تمن دقو 

ءاضعأل ةيلاملا ةدناسملا دوزت يتلا "ةدشرم ينبت" ناونعب ةيبيرجتلا ةدحولا يه هذهو .ضفخنملا لخدلا يح يف ةديدج ةدحو لالخ نم ابورأ ةيعمج يف ةيوضعلا 

فوس يذلا "ةدشرم ينبت" جمانرب ةيمنت ىلإ ابورأ تادشرم ةيعمج ططختو ."ةطشنألاو يمسرلا يزلا ةفلكتو ،كارتشالا" ةيوضعلا مسر عفد لمحت نوعيطتسي ال 

ًاضيأ لمعي  ًاضافخنا ابورأ تادشرم ةيعمج تهجاو ،2016 ماع يفو .ةيوضعلا ةدايز ىلع  ًانس ربكألا تايتفلا ىدل ةصاخو ،ةيوضعلا يف  مهتطخ يفو .تاباشلاو 

.2019 ماع لولح عم %5 ةبسن ىلإ قاوسألا يف لغلغتلا ةدايز وه مهفدهو .سرادملا يف ةيوضعلا عيجشت رارمتسال اوططخي 2019 – 2017 ةيجيتارتسإلا 

عمتجملاب ةقالعلا
دقو .اهيف مهاست يتلاو ابورأ تادشرم ةيعمج اهب موقت يتلا ةيعمتجملا عيراشملاب فرتعت يتلا ةينطولا ةموكحلا عم ةيباجيإ ةقالعب ابورأ تادشرم ةيعمج عتمتت 

ةيعمج تمدقت دقلو .ةزيمتملا لامعألل ظفاحملا عرد ىلع اولصح دقو ،2017 ناسين /ليربأ يفو .ةيبابش ةمظنم لضفأك نيترم ظفاحملا ةزئاج ىلع ةيعمجلا تلصح 

يدانو ؛زنويال يدان لثم) ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم ابورأ تادشرم ةيعمج نواعتتو .يسيئرلا مهرقم نيسحتو تاميخملل ضرأ ريفوتل ةحنم بلطل ابورأ تادشرم 

.فنعلا ةضهانمل عورشم وهو يلاقتربلا ابورأ عورشمو ناطرسلا ضرمب ةيعوتلا تايلاعفو ،تاباشلا ىلع رثؤت يتلا اياضقلا يف (ابورأ يف ةأرملا

ةرادإلاو لكيهلا
لمعت يلاحلا تقولا يفو .ةفلتخملا تايفلخلاو ةيقرعلا تاعومجملاو ،دلبلا قطانم ةفاك اولثمي ءاضعأ ةينامث نم نوكم سلجم ابورأ تادشرم ةيعمج ىدل دجوي 

بيردت جمانربل طيطختلا ةيلمع نم ءزجك تاباشلا نم ةداقلا ءاصقتسا لمعب سلجملا موقيو .هتاذ سلجملا يف سيل نكلو سلجملا ناجل يف ءاضعأك تاباشلا 

مهرامعأ لقت ددج ءاضعأ فيظوت لمأنو ةرودلا هذه ةياهن يف مهتدم يهتنت فوس يلاحلا سلجملا نم ءاضعأ ةثالث لقألا ىلع كانهو .ىرخألا ةطشنألاو تادشارلا 

ًاماع 40 نع  ةطخلا لمتشتو .مهنم مازتلا ىلع لوصحلا يف تايدحت هجاون نكلو ناجللا يفو ةداقك 30 ـلا رمع تحت تاباشلا فيظوتب سلجملا ماق دقو .

يلاملا قيثوتلا نيسحتو ةيتحتلا ةينبلا ةيمنت ،جمانربلا ريوطت ،ةيوضعلا ةدايز :ىلع 2019 – 2017 ةرتفلل ابورأ تادشرم ةيعمج يف ةيمنتلاب ةصاخلا ةيجيتارتسإلا 

.ريراقتلا دادعإو



االقرتاح املطروح للتصويت

بأن يتم االعرتاف بجمعية مرشدات أروبا، وهي املنظمة الوطنية يف أروبا، كعضو كامل العضوية يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة.

ةيلاملا نوئشلا
ليثمتلا فيلاكتو ىربكلا ةينطولا ةطشنألا لمشت ةيونس ةينازيم ةيعمجلا دعتو .طيسب ليجست ماظن عم ةلدتعم اهنأب ابورأ تادشرم ةيعمجل ةيلاملا ريراقتلا زيمتت 

ًارظن تاكارتشالا ليصحتب ةيعمجلا مقت مل ،2016 ماع يفو .ةيلودلاو ةيميلقإلا  عم مادتسم لخد ديلوت ةيعمجلا ىدل دجويو .موسرلا لكيه رييغت ددصب مهنأل 

ةيعمجلا تدمتعا دقو .رالود 10,000 لقألا ىلع كلذ دلويو .تاعربتلا عمجل ةيلاعفو يونسلا كعكلا عيب ناجرهم وهو :ماع لك تاعربتلا عمجل نييسيئر نيطاشن 

؛تاونس سمخ ةدمل ةيملاعلا ةيعمجلاب ةيوضعلا موسر عفد :هذه لمشتو .مهتينازيم يف تاسسؤملا نم ةياعر حنم /تاعربتو (كارتشالا معد) "ةدشرم ينبت" جمانرب 

.تاميخملاو تايلاعفلل ةيئاذغلا داوملا ديوزتل تكرام ربوسلا تالحم ىلإ ةفاضإ ،تاعامتجالا داقعنالو بيردتلا ضارغأل تاكرشلا يف نكامأ لامعتساو

)ةيوضعلا يلماك ءاضعألا نم %75 ةبسنب تيوصتلا بولطم(



ةلماكلا ةيوضعلا ىلع لوصحلا بلط

)ASA( ناجيابرذأ ةفاشك ةيعمج

ةمدقم
دلبلا اذه ةورث نم مغرلا ىلعو .بونجلا يف ناريإو برغلا يف اينيمرأو ،برغلا لامش نم ايجروجو ،لامشلا نم ايسورو ،قرشلا نم نيوزق رحب هدحي دلب ناجيابرزأ 

ةيمنتلا نم يلاع ىوتسم ناجيابرذأ ىدل دجويو .(2014 ماع رالود 7812 :درفلل يلحملا يلامجإلا جتانلا) دالبلا ةيمنت ىلع امهلالظ ايقلي الازال داسفلاو رقفلا نأ الإ 

تايتفلا دادعت غلبي امك (2016 ماع) ةمسن نويلم 9,1 ناجيابرذأ يف يلكلا ناكسلا دادعت غلبيو .(2014 ماع UNDP/HDI: 0,75 ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم) ةيرشبلا 

ناكسلا نم %98 وحنو .ةاتف 18,000 يلاوح لداعت تايتفلا دادعت يلامجإ نم ةئاملا يف دحاو عقاوب هفدهتسملا ةيوضعلا ةبسن نإف كلذبو .نويلم 1,8 يلكلا 

ًاراودأ نابعلت ةيزيلجنإلاو ةيسورلا ناتغللا نأ امك ،ةيناجيابرذألا يهف ةيمسرلا ةغللا امأ .عونتلا نضتحيو حتفنم عمتجملاو ،نيملسم  ميلعتلا يف تاغلك ةماه 

.تالاصتالاو

يف ةلودلا ةسائر ةنجلو ناملربلا يف ءاسنلا نم ءاضعألا ةطشنأ تدادزإ ،2011 ماع لالخو .لاجرلاك ةينوناقلا قوقحلا سفنب ةماع ةروصب ناجيابرذأ يف ءاسنلا عتمتت 

ًاضيأ يلزنملا فنعلا اياضق ةيطغت يف مالعإلا لئاسو تأدب امك .يلزنملا فنعلا ةضهانم يف لافطألاو ةأرملا نوئش  ةيعامتجالا فارعألا نأ امك .ةلكشملاب ةيعوتلا ةدايزل 

يف تابوعص هجاوت ةأرملا نأب ديفت ريراقت كانهو ،داصتقالا يف ةأرملا رود نم دحت لازتال دالبلا نم ةيفيرلا قطانملا يف ةيداصتقالا ةيمنتلا فلختو ةيديلقتلاو 

25 رمع قوف تاديسلا نم %90 نأ امك ،(%16 ةبسنب) تاديسلا نم ءاضعأ ناجيابرذأ ناملرب يف دجويو .نيسنجلا نيب زييمتلل ةجيتن ةينوناقلا اهقوقح ةسرامم 

ًاماع ًامقر ناجيبرذأ نع نيسنجلا نيب ةاواسملا مدعل ةدحتملا ممألا رشؤم لجسيو .ةيوناثلا ةسردملا يف مهتاسارد اولمكتسا دق  .(2015 ماع) 0,326 غلبي 

ةيفلخلا تامولعم
.ناجيبرذأ ةفاشك ةيعمج تسسأت – 1996  	

ًاوضع ةيعمجلا تحبصأ – 2000 .ةيملاعلا ةيفشكلا ةمظنملا يف   	

.زايوج نآو كيلف انينو ،يدويش اسيلإ لبق نم دلبلا ةرايز مت – 2016 رياني  	

.ابوروأل يميلقإلا رمتؤملا ناجيبرذأ ةفاشك ةيعمج ترضح – 2016 ويلوي  	

.معدلا فيثكتل يساسأ قيرف ءاشنإ – 2016 ربوتكأ  	

ةيعمج يف نيبقترملا ءاضعألل ةكرحلا نع تامولعملا ءاطعإو ناجيبرذأ ةفاشك ةيعمج ءاضعأل ةيملاعلا ةيعمجلا ميدقتل ةيلاعف ةماقإ – 2017 رياني   	

.ةفاشكلا تايتف نم ءاضعألا ددع ةدايزو ناجيبرذأ

.انأ نوكأل ةرح جمانرب صوصخب بلطب مدقتلا ،راعشلا ميمصت ةداعإ – 2017 رياربف  	

.سورديم ايرام نآو رلوف يريك اهب تماق ليربأ 23 ىلإ 22 نم ةرتفلا لالخ مييقت ةرايز – 2017 ليربأ  	



مييقتلا ةرايز جئاتن 

يميلعتلا جمانربلا

ًايلاح تايتفلا لصحت  جهنملا ريوطت دعب متي ملو .تاراهملاو ةفرعملا ةيمنتو تايدحتلاو قلطلا ءاوهلا يف ةطشنألاو تارماغملاو ةفاشكلا ميق ىلع دمتعت جمارب ىلع 

لمعلا ةطخ يف ةيولوألا تاذ طاقنلا نمو .قلطلا ءاوهلا يف ةطشنألاو تايدحتلاو ةرماغملاب مستت جماربب تايتفلا عتمتتو ةيملاعلا ةيعمجلا تايتفل يساردلا 

ىلع مهو تازومرجلا جمانرب جهنم نآلا ىتح اولمكتسا دقلو .رامعألا تاعومجم ةفاكل دراومب لاعفو مادتسم جمانرب راطإ ءاشنإ 2019 – 2016 مهيدل ةيجيتارتسإلا 

.تاباشلاو تايتفلا ةيمنت ةدناسمل ةيملاعلا ةيعمجلا تاودأ مضل دادعتسا

بيردتلا
لابشألا ةداقلو ةداقلا يدعاسمل يساسألا بيردتلا جمانرب صتخيو .صصختملا بيردتلا جمانربو يساسألا بيردتلا جمانرب وهو .نيئزج ىلإ بيردتلا مسقني 

وضع يأ جاتحي يتلا قلطلا ءاوهلا يف ةيساسأ تاراهم ميدقت متي ثيح .ةلاوجلا ةفاشك قرفو (ناسرفلا مهنومسيو) تارماغملاو ةفاشكلاو ،(زيلجوملا مهنومسيو) 

تاعوضوملا نم ةمئاق وهف صصختملا بيردتلا جمانرب امأ .قلطلا ءاوهلا يف ميلعتلاو ةرماغملاب مستت ةنمآ ةيفشك ةطشنأ ذيفنتو طيطختل اهتفرعم ىلإ تادشارلا نم 

ًاقفو اهنم رايتخالا ةداقلل نكمي يتلا ةنيعملا  – 2016 ةيجيتارتسالا لمعلا ططخ يف تاعوطتملل بيردت ميدقت تايولوألا نمو .ةيصخشلا ةيومنتلا مهتاجايتحال 

2019.

ةيوضعلا
نكرتشي ناجيبرذأ يف ةيفيرلا قطانملا نم تايتفلا نم ةلق كانه نأب ةيعمجلا كردتو .تانايدلاو تافاقثلا فلتخم نم ءاضعأ مهيدلو عيمجلل ةحاتم ةيوضعلا 

ًاوضع 1748 ةيلكلا ةيوضعلا غلبت يلاحلا تقولا يفو .ةيملاعلا ةيعمجلا جمارب ةدناسمب مهيلإ لوصولل ةيعمجلا لمعت فوسو  يفو (تايتفلا نم %35 ةبسنب يأ) 

ًادج يوق ومنلا لدعم نإف كلذل (ابيرقت) طقف 600 ةيوضعلا تناك 2012 ماع  نيسحت ةيجيتارتسإلا مهتايولوأ نمو .وكاب وه اهربكأ .ميلاقأ 9 يف دجاوت مهيدلو .

.دلبلا يف يلكلا ناكسلا دادعت نم ةئاملا يف 48 ةبسن لثمت اهنأ ثيح وكاب يف ومنلا يف رارمتسالاو ناجيبرذأ يف ةيفشكلا ةكرحلل يفارغجلا لوصولا

عمتجملاب ةقالعلا
،يملاعلا ةفاشكلا رمتؤمل ةبسنلابو .ةيلاملا نوئشلا ةرازو ىلإ ةيونسلا مهريراقت اومدقيو ماع لك عيراشملا لومت يتلا بابشلا ةرازو عم ةيوق ةيباجيإ ةقالع مهيدل 

يف ةيبابشلا تامظنملل ةينطولا ةيعمجلا يف ءاضعأ مهو) .بابشلا نيب اهحاجن تتبثأ ةمظنم ناجيبرذأ ةفاشك ةيعمج ربتعتو .يسيئرلا يعارلا يه ةموكحلا نإف 

ًايلام ضعبلا مهضعب عيراشم يف اودناسيو تاسرامملا لضفأ اوكراشيو .ىرخأ ةيبابش ةمظنم 145 نيب نم مهمعدت يتلا ( NAYORA ناجيبرذأ ةيروهمج  ًانايحأ  .

بيردتل ئراوطلا تالاح ةرازو عم ةيعمجلا لمعتو .ةيفشكلا ةكرحلا هاجت ةياغلل يباجيإ روصت كانهو .مهئاكرش مهأ نم ةيعمجلا ربتعتو ةيوق حاجن ةقالع كانهو 

يف دعاسي اذهو .ةلوهسو ةعرسب ةئبعتلا ضارغأل لبقتسملا يف ةئراط تالاح عوقو ةلاح يف لاصتالا ةطقن اونوكي ىتح ذاقنإلاو ثحبلا بيلاسأ يف ةفاشكلاو ةداقلا 

.ةفاشكلا ةروص ءالعإ

ةرادإلاو لكيهلا
ناجيبرذأ ةيعمج تماق دقو WAGGGS´ CIO ةماعلا ةيعمجلاب ةيريخ ةيعمجك ةسسؤملا ةمظنملا عم قفاوتيل 2016 ماع ديدجلا يساسألا ماظنلا دامتعا مت 

رمتؤم :ةمظنملا ةيمنتل ةيسيئرلا تالاجملا ديدجلا لكيهلا يطغيو .ةيلاعف رثكأ رارقلا عنص لعجل لكيهلا ميمصت ةداعإو يسيئرلا اهرقم يف ينهم قيرف فيظوتب 

ًاضيأ كانهو .(ةيذيفنتلا ةنجللا) ينطولا نيضوفملا سلجمو ةينطولا ةنجللاو ،ينطولا ةفاشكلا  ريراقت نم ققحتلا نع ةلوئسم تاباسحلا قيقدتل ةينطو ةيضوفم 

ًايلاح كانهو .عوبسأ لك يقتليف يذيفنتلا قيرفلا امأ ،نيرهش لك ةينطولا ةنجللا يقتلتو .ةيونسلا ةبساحملا  7 نم) ينطولا سلجملا ةيوضع يف ةدحاو ةباش 

ُي نأ لمأنو .ةيملاعلا ةيعمجلا عيراشم دوقتو (ءاضعأ  ًاديزم حبص ىوتسملا ىلعو .رارقلا عنص يف تاديسلا ددع ةدايزو تاعوطتملا تادئاقلا نمض تاديسلا نم 

ًايلاح يراجو .ةماعلا تاقالعلاو تالاصتالل ةدعاسمو جمانربلا يف ةفاشكلا عرف ةدايقو ،تايقالخألا ةنجل :ةدايقلا راودأ يف تاديس ثالث كانه يذيفنتلا  نع ثحبلا 

.(يلاحلا يلودلا ضوفملا عم) ةيلودلا ةضوفملا بصنم لغشت ةديس

ةيلاملا نوئشلا
ًاضيأ مهو يموكح ليومت ىلع اولصحي ثيح يلام رارقتساب ناجيبرذأ ةيعمج عتمتت  قيقدت ةنجل ةيعمجلا ىدل دجويو .تاكرشلا عم ةيراجت تاكارش نع نوثحبي 

ًايلخاد تاباسحلا ةعجارم متي ثيح تاباسحلل  ًايجراخو  ًارظن  ُت تاباسحلا هذه نأل  لدعلا ةرازو تماق يضاملا ماعلا يفو .ماع لك ةيلاملا نوئشلا ةرازو ىلإ لسر

.ماري ام ىلع ءيش لك نأ تدجوو ةيناديم ةعجارم لمعب

تايتفو تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا ىلإ مامضنالل دادعتسا ىلعو ةبغار يهو .لاعف وحن ىلع لمعتو ليكشتلا ةلماك اهنأب ناجيبرذأ ةفاشك ةيعمج زيمتتو 

.مهدالب يف تاباشلاو تايتفلل ةيرورض ةكرحلا هذه نأ ثيح ،ةفاشكلا تايتفو تادشرملا ةكرح ناضتحاب تمزتلا دقو ةيملاعلا ةيعمجلا ميقب فرتعتو ةفاشكلا



االقرتاح املطروح للتصويت

برشط املوافقة عىل االقرتاح املقدم للتصويت 4-1، يويص املجلس العاملي بأن يتم االعرتاف بجمعية كشافة أذربيجان، وهي املنظمة 

الوطنية يف أذربيجان، كعضو كامل العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

ويف حالة عدم إقرار االقرتاح املطروح للتصويت 4-1 ، فعندئذ يويص املجلس العاملي بأن يتم االعرتاف بجمعية كشافة أذربيجان، وهي 

املنظمة الوطنية يف أذربيجان، لتكون عضواً منتسباً يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 

)ةيوضعلا يلماك ءاضعألا نم %75 ةبسنب تيوصتلا بولطم(



ةلماكلا ةيوضعلل بلط

)PSA( جمعية الكشافة الفلسطينية

مقدمة
فلسطني هي منطقة جغرافية عىل الضفة الغربية من نهر األردن مع غزة عىل ساحل البحر األبيض املتوسط. ونظراً للوضع غري املعرتف به يف العامل، يعاين اقتصادها من التقلبات. ويبلغ 

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد 2783 دوالر (2012). وتصنيفها يف مؤرش التنمية البرشية 0,684 (عام 2015). ويبلغ تعداد سكانها الكيل 4,5 مليون نسمة (عام 2014) كام يبلغ تعداد الفتيات 

الكيل 737,197 فتاة. وسوف تكون نسبة الواحد يف املائة من حصة السوق من األرقام العضوية املستهدفة 7197 فتاة. اللغة العربية هي اللغة الرئيسية املتداولة. 

ومن املؤثرات الهامة يف حقوق املرأة يف فلسطني نجد التقليد العائيل وتعليم القرآن الكريم. وهناك تغيري ناتج عن زيادة الطلب عىل املرأة يف سوق العمل، وتغيريات يف وضع االقتصاد، 

واالهتاممات اإلقتصادية لألبوين والفكرة السائدة بأن املرأة الفلسطينية الحاصلة عىل تعليم جيد تتمتع مبكانة وفرصة أفضل يف سوق الزواج. وهناك تقارير تفيد بأن املرأة يف فلسطني تعاين 

من املحن نتيجة لالضطرابات السياسية، وكذلك حرمانها من حقوقها الكاملة وحاميتها من قبل املجتمع الفلسطيني بصفة عامة. كام أن %35 من النساء املتزوجات يف غزة يعانني من 

العنف الجسدي من قبل أزواجهن و%40 من السيدات غري املتزوجات يعانني من اإليذاء البدين من قبل أحد أفراد أرستهم. وتشكل النساء نسبة 54 يف املائة تقريباً من طالب الجامعات 

ولكن هناك فقط نسبة %17 منهم يعملن ضمن أعضاء هيئة التدريس األكادميي.

معلومات الخلفية
1912 – بدأت الحركة الكشفية يف فلسطني.  	

1945 – اعرتف مجلس الكشافة العاملي بجمعية الكشافة الفلسطينية.  	

1949 – سحب االعرتاف.  	

1996 – استعادة االعرتاف الرسمي من قبل مؤمتر الكشافة العاملي.  	

2016 – انضامم جمعية الكشافة الفلسطينية إىل املنظمة الكشفية العاملية.  	

2016 – إنشاء فريق أسايس، وحضور الجمعية الكشفية الفلسطينية املؤمتر اإلقليمي العريب وانعقاد اجتامع مع الجمعية العاملية.  	

فرباير -2017 شاركت جمعية كشافة فلسطني يف املخيم العريب للمرشدات رقم 22 يف مرص ويوم الذكرى العاملي.  	

مارس 2017 – انعقاد اجتامع يف مؤمتر الكشافة العريب.  	

مايو 2017 – زيارة تقييم قامت بها رائدة بدر ومريم الحرضي.  	
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يميلعتلا جمانربلا
17-15) ةنسلا يف تامدقتملا تادشرملاو ،(ةنس 14 ىلإ 11 نم) تايتفلا نم تادشرملاو ،(تاونس 10 ىلإ 7 رمع نم) تازومرجلا :رامعأ ةعومجم لكل جهنم كانه 

نوموقيو  2012 ماع يف ةرم رخآ يساردلا جهنملا ثيدحت مت دقلو .ةفلتخملا تالاجملا يف تايتفلا مدقت ىدم ليجستل ةقاطب عم ،(ةنس 23 -18) نم ةلاوجلاو (ةنس 

اًلثمف) ةفلتخملا ةطشنألا لالخ نمو .ةحوتفم تاشقانمو مييقت ةرامتسا مادختساب طاشن لك دعب مهتداقو تايتفلا نم تاقيلعتلا بلط قيرط نع جمانربلا مييقتب 

تادحولا تاعامتجا ميظنت متيو .تاباشلاو تايتفلا ىلع رثؤت يتلا ةفلتخملا اياضقلا فاشكتسا متي (ةفلتخملا شرولاو قلطلا ءاوهلا يف ةطشنألاو ةيعمتجملا ةمدخلا 

نيطسلف تادشرم لمعتو .لحارملاو جهانملاو جماربلل ةصصخم ةيعرف ةنجل مهيدلو .رهش لك نيترم تادشرملا تادحو يقتلتو .تادشرملاو ةداقلا نيب نواعتلاب 

ةيعمجلاب يبرعلا ميلقإلا تايلاعف يف ةكراشملل ةصرف لك زاهتناو "فنعلا اوفقوأ" جمانربو يملاعلا ىركذلا موي اًلثمف ةيملاعلا ةيعمجلا تاردابم يف ريبك طاشنب 

سماخلا نييساردلا نيلصفلل تادشرملاو ةفاشكلا ةكرح نع يسردملا يساردلا جهنملا يف باب كانهو .ةيبرعلا ةيميلقإلا تارمتؤملاو ةيبرعلا تاميخملا لثم ةيملاعلا 

.عباسلاو 

بيردتلا
ًاضيأ مهو نيطسلف ءاحنأ لك يف ةفرشم 25 كانهو .ةداقلا نوهجويو نومعدي تافرشم كانه ،سرادملا تادحول ةبسنلاب  ةبسنلابو .ميلعتلا ةرازو ىدل نيفظوم 

ًاضيأ كانهو .ةداقلا ةياعرو ةدناسمل ةربخلاب نعتمتي تاعوطتم كانهف ةيعمتجملا تادحولل  ةيئادتبالا ةرودلا -1 :ةيسارد جهانم 5 ىلع ىوتحي بيردت ماظن 

ةرود -5 .(تابردمك مهدادعإل) ةداقلا يدعاسمل ةرود -4 .تادحولا ةداقل ةرود -3 .تادحولاب نيدعاسملا ةداقلل ةرود -2 .(ةيداشرإلا ةكرحلا نع تامولعم) 

ًاضيأ كانهو .بيردتلاو تاردقلا ءانبل ةيعرفلا ناجللا ىدحإ صصختو .(تابردملا بيردتل ةلثامم) تابردملل  دحاو موي ةدمل ميخمو ،ةلاوجلا ةداقلل بيردت 

ًاضيأ كانهو تادحولا ىوتسم ىلع لمع شروو  ًانكمم ناك امنيأو .ةلحرم لكل ينطولا ىوتسملا ىلع مايأ 5 ةدمل ةيونس تاميخم  ًاضيأ مهنإف  يف نوكراشي 

يف خيشلا مرش يف يبرعلا ميخملا يف ةداقلا نم ةعومجم تكراشو 2016 ماع لالخ ةرهاقلا يف UPS ةدايقلا تابيردت يف ناتدئاق تكرتشا اًلثمف ةيلودلا تابيردتلا 

صرفلاو تاودألاو تاراهملاو ةفرعملاب ةداقلل بيردتلا دميو .نيطسلف ةباش ةدئاق لثمت فوسو ،لبقملا ةيملاعلا ةيفشكلا ةمظنملل يملاعلا رمتؤملا يفو .2017 ماع رصم 

ةيداشرإلا ةكرحلا نأ ندقتعيو ةفاشكلا تايتفو تادشرملا ةكرحل نهئامتناب تاينيطسلفلا تادئاقلا رخفتو .ةداقكو دارفأك راهدزالل يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع 

ًاردصم لثمت .نهعمتجملو نهسفنأل ةجهبلاو حرملل 

ةيوضعلا
ًاعم مهلك نولمعي مهو ةباش وأ ةاتف لكل ةحاتم تادشرملا ةكرح  ةفاكب ةيعمتجم تادحو ؛سرادملا تادحو :تادحولا نم عاونأ ةثالث كانهو .تابوعص يأ نودب 

يلاوح ىلإ ةيوضعلا لصت نآلاو ؛(ةئاملا يف ةعبس = 2015/2016 ؛ةئاملا يف ةعبرأ = 2014/2015 :تالدعمب ةيوضعلا ومنتو .ايروسو نانبل يف تادحوو نيطسلف ءاحنأ 

.ناتديس مهنم بختنم وضع 13 ةيذيفنتلا ةنجللا ىدل دجويو .ةيضوفم لك يف ةدئاق 21 يلامجإ ددعب تادئاق عبس كانه ةيعرف ةنجل لك يفو .ةدئاقو ةاتف 5000

عمتجملاب ةقالعلا
كانهو .مهئانبأ عم اوكرتشي ام ةداعو ةطشنألا رومألا ءايلوأ معدي امك .هجو لمكأ ىلع ةموعدم يهو ةموكحلا عم ةيباجيإ ةقالعب نيطسلف ةفاشك ةيعمج عتمتت 

ًاضيأ  ةضايرلاو بابشلل ىلعألا سلجملا لصح دقلو .ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانربو رمحألا بيلصلاو فيسينوي لثم – ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم ةديج تاقالع 

يلودلا نوثارملا لالخ – بيحرتو لوبقب ةيداشرإلا ةكرحلا ىظحتو .تادشرملا – نيدشرملا / ةفاشكلا معدل يمالسإلا ةيمنتلا كنب نم رالود نويلم 500 ىلع 

عيجشت متيو .ىصقألا دجسملا يف تاولصلا ةدشرمو ةفاشك 1200 مظن ،ناضمر رهش لالخو .نيدشرملا /ةفاشكلا نيعوطتملا نم نيمظنملا لك ناك ثيح ،نيطسلفل 

ةيوبرتلا بناوجلاو ،تيزريب ةعماج ،دايز .م قيرط نع ،نيطسلف يف يلحملا عمتجملا ريوطت يف داشرإلاو ةفاشكلا ةكرح رود اًلثمف ةيداشرإلا ةكرحلا يف ثحبلا 

يف مهجرخت ثوحب ءارجإب ةعماجلا يف ةلاوجلا ضعب موقيو .حاجنلا ةعماج ،دماح .ر نم كلذو ،ةيبرغلا ةفضلا تاظفاحم يف تادشرملاو ةفاشكلا ةكرحل ةفاشكلل 

ّقو دقو .داشرإلا ةكرح .نيطسلف يف ةأرملا ةنجل يف ءاضعأ مهنأ ثيح ةأرملا نأشب ةدهاعم ىلع ةيعمجلا تع

ةرادإلاو لكيهلا
يمسرلا يسيئرلا مهرقم نيطسلف ةفاشك ةيعمج ىدل دجويو .ةنسلا يف ةرم 20 طسوتملا يف ةيعرفلا ناجللا يقتلتو ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةيذيفنتلا ةنجللا يقتلت 

يداونلاو سرادملا نيطسلف ةفاشك ةمظنم مدختست ،ميلعتلا ةرازو عم نواعتلابو .تايضوفملا ضعبل راقملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ةضايرلاو بابشلل ىلعألا سلجملا رقمب 

طباورلا نمضتو حئاوللا قيبطت ىلع اهتعومجم فرشت ثيح ةقطنم لك يف ةنجل لكشتو .مهتطشنأ ةسراممل سئانكلاو ةريدألا تاحاسو تاعاقلاو بابشلا زكارمو 

.ةيفافشو حوضوب تاءارجإلاو تاسايسلا زيمتتو .نيعوطتملا نم ديدعلاو نيفظوم ةعبرأ هب دجويو هجو لمكأ ىلع زهجم بتكملا نأ امك .ةيعمجلاو ةعومجملا نيب



تيوصتلل حورطملا حارتقالا

ةينطولا ةمظنملا يهو ،نيطسلف ةفاشك ةيعمجب فارتعالاب يملاعلا سلجملا يصوي ،1-4 تيوصتلل حورطملا حرتقملا ىلع ةقفاوملل عوضخلا طرشب 
.ةفاشكلا تايتفو تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا يف ةلماك ةيوضعب ،نيطسلفل

،نيطسلفل ةينطولا ةمظنملا يهو ،نيطسلف ةفاشك ةيعمجب فارتعالاب يملاعلا سلجملا يصويف ،1-4 تيوصتلل حورطملا حرتقملا لوبق مدع ةلاح يفو 
.ةفاشكلا تايتفو تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا يف ةبستنم ةيوضعب

ةيلاملا نوئشلا
ًاضيأ كانهو .يموكح يلام معد ىلع نيطسلف ةفاشك ةيعمج لصحت  ًايمسر ةلجسم ةعومجم لك هعفدت ريغص مسر  تامظنم مدقت امك .ةنسلا يف رالود 35 لدعمبو 

ًاضيأ يمالسإلا ةيمنتلا كنب لثم  ًاضيأ كانهو ةنجل لك يف قودنص نيمأ كانهو .ةيلام ةدناسم  ىلع حوضولاب مستي يلام ماظنو ةيعمجلاب ينطولا قودنصلل نيمأ 

ةيعمجلا ىدل دجويو .يلاملا ريرقتلا رمتؤملا دمتعيو .ةيجراخ قيقدت ةكرش نم ةعجارملل عضختو ءاضعأ ةثالث نم فلأتت ةيلام ةنجل كانه ،كلذ ىلإ ةفاضإ .عيمجلا 

.سدقلا كنب يفرصم باسح

)ةيوضعلا يلماك ءاضعألل %75 ةبسنب تيوصت بولطم(



ةلماكلا ةيوضعلل بلط

ايروس ةفاشك

ةمدقم

ًايمسر) ايروس  0,594 وه ةيرشبلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رشؤمو .ليئارسإو ندرألاو ايكرتو نانبل اهدحت ةلود يه (ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا 

فوسف كلذل ةمسن نويلم 11 يلاوح تايتفلل يلامجإلا اهدادعت غلبيو ةمسن نويلم 22 برحلا لبق ايروس ناكس دادعت غلبيو .(2015 ماع) 

نم ةئاملا يف 87 نإو .ةوضع 2000 ىلع ةيلاحلا ةيوضعلا ديزتو .ةاتف 100,000 قوسلا ةصح نم ةفدهتسملا ةئاملا يف دحاولا ةبسن نوكت 

.ةدئاسلا ةيمسرلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا .نويحيسم ةئاملا يف 10و نوملسم دلبلا ناكس

ًاريثأت عارصلل ناك دقو .ايروس ناكس دادعت نم ةئاملا يف 49 ةبسن ءاسنلا لكشت  ًايبلس  تايوتسم عافترإ ىلإ ىدأ امم نهقوقحو ءاسنلا ىلع 

ةاواسملا مدع رشؤم يف 152 نم 125 مقر ةبترملا ايروس لتحتو .فرشلاب قلعتت بابسأل لتقلا مئارجو برحلا ءانثأ باصتغالا اهنمو فنعلا 

ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف نهتاكراشمل تانامض دوجو مدع مغر ةيمويلا ةايحلا يف ةكراشملا تايروسلا ءاسنلل حومسمو .نيسنجلا نيب 

ًاماع 17 ينوناقلا جاوزلا رمع نأ مغر ،يداعلا ريغ رمألاب سيل ركبملا جاوزلا نأ امك .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو  ةباتكلاو ةءارقلاب ماملإلا تالدعمو .

لا رمع قوف تاديسلا نم ةئاملا يف 29 ةبسن نأ امك ةئاملا يف 74 ةبسن لكشت تاديسلل  .ينوناثلا ميلعتلا نم طسق ىلع اولصح دق 25ـ 

.ةلماعلا ىوقلا نم %15 ةبسن ءاسنلا لكشتو

ةيفلخلا تامولعم

1950 – بدأت حركة املرشدات وفتيات الكشافة.  	

1970 – انعقد املؤمتر اإلقليمي العريب الثالث بدمشق.  	

1976 – انعقد اجتامع اللجنة العربية يف سوريا.  	

1980 – توقف االعرتاف رسمياً بحركة املرشدات / فتيات الكشافة   	

يوليو 2000 – ُسمح مرة أخرى لحركة املرشدات وفتيات الكشافة بالعمل.  	

2008 – أصبحت حركة كشافة سوريا عضواً منتسباً يف الجمعية العاملية.  	

أكتوبر 2009 – زيارة من آسيا فتح اللـه، يف فعالية التدريب ملفوضيات التدريب املساعدات.  	

يونيو 2017 – زيارة تقييم متت عىل اإلنرتنت من شيامء حسن وهيفاء أورير.  	



)تنرتنإلا ىلع تمت يتلا( مييقتلا ةرايز جئاتن

يميلعتلا جمانربلا
ًاضيأ مت امك .(تايتفلاو نايتفلل) ةكرتشملا جماربلل ةيداشرإلا دعاوقلا دادعإ نيماع ذنم مت دقل  سكعتل طقف تايتفلل ةيدرفلا ةيمنتلل ةيسارد جهانم دادعإ 

ًايعوبسأ تاعومجملا يقتلتو .ةفلتخملا رامعألا تاعومجمل جهنملا ميدقت ةيفيك نع ةدايق تابيردت كانهو .تاباشلا / تايتفلا تاجايتحا  مهتطشنأ تايتفلا دعتو 

ةيدسجلا ةيمنتلا :نهتاردق نيسحت عم ةديدجلا تاراهملا تايتفلا ملعتتو .تايملاع تانطاومك ةيدايقلا نهتايناكمإ ةيمنتل تايتفلا يساردلا جهنملا معديو .ةصاخلا 

وضع يهو جماربلا نع ةلوئسم ةدئاق كانهو .عيراشملاو تاميخملاو ؛قلطلا ءاوهلا يف تاراهملاو ؛قيرفك لمعلاو ؛ةيناحورلاو ؛ةيصخشلا ءانبو ؛ةيونعملاو ةينهذلاو 

.ةقرفت يأ نودب عمتجملا تاعاطق لكل ةحتفنم ةيعمجلاو .فنعلا ةضهانم جمانربو انأ نوكأل ةرح" جمانربو يملاعلا ىركذلا موي يف اوكرتشيو .ةيذيفنتلا ةنجللا يف 

تادشرم ةدحو كانهو .(ةيلوألا تافاعسإلا) فيسينويو ةيسكذوثرألا ةيكريرطبلاو رمحألا لالهلا لثم ةيموكح ريغ تامظنم عم ةكارش يف جماربلا ضعب رادتو 

تايتفلا كرتشتو .2015 ماع يف ةخسن ثدحأ تناك ثيح ؛جمانربلا ةعجارم متي ،ماوعأ عبرأ وأ ثالث لكو .تاقوعملاو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم تايتفلل 

.نهتايح يف ةئراطلا تارييغتلا ةعجارملا جلاعتو مهءارآو مهتاقيلعت رارقإ متي ثيح – ةعجارملا ةيلمع يف تاباشلاو

بيردتلا
ىلع تابردملاو ةداقلل تانايب ةدعاق كانهو .ةجاحلا دنع مهمعدي ثيح ةداقلاب رشابم لاصتا ىلع ام صخش كانه (ةنيدم) ةيضوفم لك يف ،يلحملا ىوتسملا ىلع 

عيجشت متيو .يبرعلا ميلقإلاو ةيملاعلا ةيعمجلاب ةدايقلاو تابيردتلا تايلاعف يف اوكرتشا نيذلا ةداقلا مهو "معدلا ةداقل" عمجم كانه نأ امك .ينطولا ىوتسملا 

تابيردت ميظنتب لبق نم ةمظنملا تماق دقو .نيرخآب تاميخملا ءانثأ اهوملعت يتلا جئاتنلا ليصوتل ةيملاعلاو ةيميلقإلا تابيردتلا يف نوكرتشي نيذلا ةداقلا 

ًارظن هروضح نم طقف ناتنثإ تنكمت ةريخألا ةيلاعفلا يف نكلو ،ينطولا ىوتسملا ىلع تابردملل  دجوتو تايلوئسملاو راودألا ددحت ةنجل كانهو .رفسلا بعاصمل 

.نيسنجلا نم لكل ىوتحملا ةمئالم نم دكأتلل بيردت تاسلج يأل عجارملاو تادنتسملا ةسارد متيو – ةنجللا هذه نمض بيردت ةيضوفم

ةيوضعلا
.ددجلا ءاضعألا بذجت يتلا ىربكلا تايلاعفلا يف ةيوضعلا دادعأ يف تادايزب زيمتتو ،ةسايسلا وأ نيدلاب طابترا اهل تسيلو عقاوملا لك يفو عيمجلل ةحاتم ةيوضعلا 

ًايئاقلت اهديدجتو ةدحاو ةرم ةيوضعلا ليجست متيو  ّبطُم ومن ةيجيتارتسإ دجوت الو .موسرلا عفد ىلع ًءانب ماع لك  تالدعمل ةجيتن ناكسلا دادعت صقانتيو ،ةق

دجوتو .لقأ مازتلا عم نكلو مامضنالا يف نيبغارلا نيقباسلا ءاضعألا نم تادحو كانهو .اهلمع ةيعمجلا ةلصاوم يه نآلا ةيسيئرلا ةيولوألا نكلو .ةريبكلا ةرجهلا 

ًاضيأ ىمست يتلا) ،شعاد ةرطيس تحت قطانم 4 اهنم ؛ةقطنم 14 نم 10 يف تاعومجم  كرتشتو .ةاتف 2200 يلاوح ةيلاحلا ةيوضعلا غلبتو .(ةيمالسإلا ةلودلا مساب 

،ةقطنم لك يف – ةيندم ةيوضع اهنأب ةيوضعلا زيمتت امك .ةيزكرملا ناجللا يف ةرشعو ؛ةينطولا ةنجللا يف ةسمخو ؛ةيذيفنتلا ةنجللا يف ةثالث :رارقلا عنص يف ةديس 18 

.(ةديقعلا وأ ةسردملا ساسأ ىلع تسيلو) عيمجلل ةحاتم تادشرملا ةدحو نأ ذإ

عمتجملاب ةقالعلا
ًارظنو .ةحصلاو ةئيبلا ةرازو اًلثمف ءارزولاو ةموكحلا عم ةقالع كانه  ًاماع 15 ةدمل ةكرحلا فقوتل  ًاتقو رمألا قرغتسا دقل ، ةكرح ةيؤرو ةلاسر مهفل بابشلل 

ةماعلا تاقالعلا نع ةلوئسم ةدئاق كانهو ةفاشكلا تايتف / تادشرملا ةطشنأ فحصلاو نويزفلتلا يطغيو .كلذ ريغت ،ةيضاملارشعلا تاونسلا لالخو .تادشرملا 

ًاضيأ كانهو .ةيلحملا مالعإلا لئاسو عم لصاوتلا رارمتسا نمضت ثيح ةيضوفم لك يف  لامعأو ايروس يف "انأ نوكأل ةرح" جمانرب تازاجنا نع نويزفلتلا يف تالباقم 

فسينوي ةمظنم عم نولمعي مهنإف ينطولا ىوتسملا ىلعو .تاعومجملل تايعارك تادشارلا ةكراشم اًلثمف رومألا ءايلوأ عم تاعامتجا يرجتو .ىرخأ ةيريخ 

.تايتفلا ىلع رثؤت يتلا اياضقلا جلاعت يتلا عيراشملا يف UNFPA عيراشملل ةدحتملا ممألا قودنص عم لمعلا يف نوركفيو

ةرادإلاو لكيهلا
ًاماع 30 نع هرمع لقي نم مهنيب نم دجوي ال نكلو ءاضعأ ةعست ةيذيفنتلا ةنجللا مضت  ةيرهش تاعامتجا نودقعيو .عضولا اذه رييغت ىلع اولمعي فوسو .

ةنجل ءاشنإل حرتقم كانهو .2018 ماعل عامتجا دقع ططخملا نم نكلو ةيفاضإ تاعامتجا يأ دقع نم اونكمتي ملو .2008 ماع ينطو رمتؤم رخآ دقعنا دقو 

ضعبلا ،يسيئرلا اهرقم ةيضوفم لك ىدل دجويو (ةيعمجلا هكلتمت) يزكرم يسيئر رقم مهيدلو .يساسألا ماظنلاب مازتلالا نامضلو لمعلا بقارت ةديدج ةيزكرم 

لعفلاب تدقعنا دقو اهيلع تاميخملا ةماقإ نكمي يتلا ضرألا ةيعمجلا كلتمتو ،قشمد يف رجأتسم ضعبلاو ،ةدناسم تائيه هضرعت ضعبلاو ةيعمجلا هكلتمت 

ُملا تماق ثيح نادوسلا يف "انأ نوكأل ةرح" جمانربل تابيردت ميدقت مت دقو تاميخم ةثالث  :ةدحاو ةفظوم مهيدلو .ةينادوس ةدئاق 50 بيردتب تايروسلا تارّسي

ًاثيدح ةنيعم ةريتركس  طقف نكلو دمألا ةليوط ةيجيتارتسا دجوت الو .قرفلاو تادحولا ىلإ مث ةيضوفملا ىلإ تامولعملا ليصوت متيو .تاعوطتملا اهدناست ثيح 

.ةكرحلا رارمتسا نامضل دمألا ةريصق ططخ



االقرتاح املطروح للتصويت

بأن يتم االعرتاف بجمعية كشافة سوريا، وهي املنظمة الوطنية يف سوريا، كعضو كامل العضوية بالجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة.

ةيلاملا نوئشلا
ًامئاد متي  ًاساسأ ليومتلا ةيتاذ ةيعمجلاو .ةيونس ةينازيم ةطخ دادعإ  موسر عفد متيو .ةنيعم جماربل تارازولا نم حنم ىلع لصحت نايحألا ضعب يف نكلو 

ةلثتمم اهنأ نم دكأتلل ةيلاملا لامعألا ةفاك ةعجارمب اوموقيو .ةيذيفنتلا ةنجللا نم وضع وهف (ليومتلا نع لوئسملا) قودنصلا نيمأ امأ .ةيلحملا قرفلا ىلإ ةيوضعلا 

ةيونسلا ريراقتلا دادعإ متيو .نويلحم نوعار قرفلا ىدل دجوي نكلو ينطولا ىوتسملا ىلع نييلاملا ءاكرشلا نم ريبك ردق كانه دجوي الو .دعاوقلاو تاءارجإلل 

.قرفلا – ةدحولا – ةنيدملا ىوتسم ىلع هعيزوت متي ثيح ماع لك ةياهن يف ينطو يلام ريرقت دادعإ متيو .اهقيقدتب ةموكحلا موقتو


