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WAGGGS إلغاء عضویة 
إذا توقفت منظمة من األعضاء في الجمعیة العالمیة عن االمتثال : "بأنھ  WAGGGS ینص دستور

.  العالمي في استمرار عضویتھا، عندئذ ینظر المجلس٩ أو المادة ٨ألي من الشروط الواردة في المادة 
في ویجوز للمجلس العالمي إیقاف عضویتھا بین مواعید انعقاد المؤتمر العالمي ویجوز إلغاء عضویتھا 

 ، الجزء WAGGGSاجتماع األعضاء كاملي العضویة في المؤتمر العالمي التالي، بحسب دستور 
  .١٣الثاني، مادة 

 ألعضائھم ا للتأكد من تقدیمھ مع المنظمات األعضاء،إلقلیم من خالل لجنة ا،ویعمل المجلس العالمي
بصفة  ولكن إذا أخفقت المنظمة المعنیة. المبادئ الراقیة التي تتحلى بھا حركة المرشدات وفتیات الكشافة

 والئحتھا الداخلیة فسوف WAGGGS التي یحددھا دستور في تحقیق المعاییر وتلبیة الشروطمستمرة 
  .لمي آنذاك بتعلیق عضویتھا ثم في النھایة إلغائھا في المؤتمر العالميیوصي المجلس العا

 بإلغاء منظمة من المنظمات األعضاء  توصیةمجلس العالميلوقد قدمت لجنة إقلیم نصف الكرة الغربي ل
وقد ظلت الجمعیة معلقة عضویتھا لمدة .  بخصوص إلغاء وتعلیق العضویة WAGGGSوفقًا لسیاسة 
 مقتنعة بأنھ قد تم بذل  نصف الكرة الغربيإقلیم لجنة إنمنظمة عاملة في البلد و وال توجد .ثالث سنوات

ن اتخاذ قرار بإلغاء عضویة وإ. مة العضو دون أن یكللھا النجاحالجھود المالئمة لمساندة وتعضید المنظ
ه وقد تابعت لجنة إقلیم نصف الكرة الغربي مدى التقدم الذي أحرزتھ ھذ .جمعیة لیس باألمر الھین

. المنظمة العضو ثم اتخذت القرار بناء على التقییم الذي أجرتھ اللجنة اإلقلیمیة وجھاز العاملین اإلقلیمي
  WAGGGSوإن إلغاء العضویة ھو آخر خطوة في سلسلة من اإلجراءات الموضحة في سیاسة 

  .٣٣٧٨ من قرار المجلس العالمي  ١، الملحق بخصوص إلغاء وتعلیق العضویة

 
 

  ASOCIACIÓN GUÍAS SCOUT DEL URUGUAY لفتیات الكشافة رجوايأوجمعیة 
  الوصف

 وتطل حدودھا على جنوب المحیط  في جنوب أمریكا الجنوبیة بین األرجنتین والبرازیلأورجوايتقع 
 من اإلناث وتعتبر الدولة ١،٧١٥،٦٠١منھم ( نسمة ٣،٣١٦،٣٢٨وإذ یبلغ تعداد سكانھا . األطلنطي

ویبلغ عدد .) قدمیة داخل شبھ القارة من ناحیة الشئون السیاسیة وأحوال  العمالمن أكثر البلدان الت
 مستھدف ، وھذا ھو العمر ال٣٧٨ ,٤٩٩  , عامًا١٩ و٥ تتراوح أعمارھم بین سكان أورجواي ممن

وتتمیز ). ١،٠٤/١(وتبلغ نسبة موالید الذكور أعلى قلیال من نسبة موالید اإلناث . كأعضاء مرتقبین
 البلد بارتفاع میزانیة المنصرف العام حتى في أیام الكساد مما ساعد ارتفاع المنتوج المحلي للفرد على

 ةكما أن القوى العاملة تحظى بمستوى تعلیم عالي ونسبة معرفة القراء. ٢٠١١عام % ٦النمو بنسبة 
لیم االبتدائي في التع(  سنة١٧ومتوسط العمر للشابات داخل المدرسة یبلغ %. ٩٨والكتابة تبلغ 

  . عاما١٤بینما یبلغ متوسط العمر للفتیان ) والثالثي
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  التقریر
  معلومات عن الخلفیة: المرشدات

جمعیة أورجواي لفتیات  وأصبحت ١٩٢٤بدأت أنشطة المرشدات وفتیات الكشافة في البالد عام 
غّیروا اسمھم إلى  (١٩٦٦عام  WAGGGS عضوا في Asociación de Guias Scout del Uruguayالكشافة 

  ).١٩٧٤االسم الحالي عام 
  

ھذه الفترة،  قامت اللجنة وخالل . ، بدأ التدھور في نشاط وعضویة الجمعیة٢٠٠٠بدایة عام منذ 
ندة الجمعیة من خالل زیارات ومساندة فیذیة بمسااإلقلیمیة لنصف الكرة الغربي مع مدیرة التنمیة التن

، وبعد ٢٠٠٦عام وفي . اللجنة اإلقلیمیة خطة تنمیة وتوظیف للمنظمة العضوواقترحت . من على بعد
اللجنة اإلقلیمیة قامت ، مقدمة الةالمساند رغم  أي تقدمإحرازعدم  تبین جلیًا ،تقییم أداء ھذه المنظمة
 بزیارة فیذیةمدیرة التنمیة التن، قامت ٢٠٠٧أورجواي عن مخاوفھا وفي  بإبالغ لنصف الكرة الغربي

 خطة مجددة للتنمیة تم عمل اتفاقات مع الجمعیة العضو لتحدید ھذه الزیارةوخالل . المنظمة العضو
بالنسبة  اتصاللم تجري أي كما لم ترسل ھذه المنظمة أي خطة  بعد ھذه الزیارة، ولكن. والتوظیف
  . عضوًا٧١لدى المنظمة العضو في ذلك الوقت كان  و.فیذیةمدیرة التنمیة التن التي جرت مع لالتفاقات

  
 ٣- ٢ (االعتیادي اجتماعھملمي أثناء ، قدمت اللجنة اإلقلیمیة تقریرًا إلى المجلس العا٢٠٠٨عام وفي 

تشرین الثاني أرسلت رئیسة المجلس العالمي خطابًا / بر نوفم١٠ وفي )٢٠٠٨ تشرین األول/ أكتوبر
ذلك الخطاب تم ذكر احتمال إلغاء في  و.إلى المنظمة العضو إلبالغھا بأنھ قد تم تعلیق عضویتھا

  .٢٠١١عضویتھم خالل المؤتمر العالمي في 
  

 طرأت تغیرات طفیفة في المنظمة العضو التي كانت تعمل ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩األعوام وفي 
/  لم تتسلم قط خطاب نوفمبربأنھا المنظمة العضو أبلغت و.وتتواصل من خالل مجلس وطني مؤقت

/ تبادل مزید من المراسالت في مارسوبعد  . ورفضت أن یتم تعلیق عضویتھا٢٠٠٨ تشرین الثاني
اللجنة اإلقلیمیة في ررت  ق.نيااللكترو قبلت المفوضة الدولیة تعلیق عضویتھم بالبرید ،٢٠١١آذار

قدم إلبالغھم بأنھا ست إرسال خطاب آخر إلى أورجواي ٢٠١٢شباط / فبرایز المنعقد في اجتماعھا
كما  العضویة وإلغاء بحسب سیاسة تعلیق المنظمة العضوة  بإلغاء عضوییة إلى المجلس العالميوصت

  .٣٣٧٨ من قرار المجلس العالمي ١وردت في الملحق 
  

  WAGGGS  ركة المرشدات وفتیات الكشافة ومؤشرات الدولة بأن ھناك احتماالت كبیرة لنمو حوتفید 
تنمیة لأي اھتمام  ٢٠٠٠منذ بدایة عام   WAGGGSلم تبدي المنظمة العضو في لكن  و.في أورجواي

  .ھذه االحتماالت
  

  االستنتاجات
ى بعد  كل ما في وسعھا لمساندة المنظمة العضو من علاللجنة اإلقلیمیة لنصف الكرة الغربيبذلت لقد  

المنظمة العضو لم تعد قادرة وإن . ل الزیارات، وبات واضحًا أنھ ال یمكن عمل أكثر من ذلكومن خال
  WAGGGS  دستور فيا الدستوریة للعضویة الكاملة كما ھو منصوص علیھشتراطاتالعلى االمتثال ل
   . عضویتھاإلغاءومن ثم یجب 

  
 العضویة، على اللجنة اإلقلیمیة التأكد من عدم بإلغاء قراره ٣٥اتخاذ المؤتمر العالمي رقم ولدى  

بداخل البلد حیث  ورتھاوص ورمزھا  WAGGGS في استخدام شعارات السماح لألفراد باالستمرار
  . WAGGGS لبدء منظمة جدیدة وحیث یمكن العمل على تنمیة عضویة   بعد ذلكبدأ الجھودت
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 أن تخطط إلىبصورة متفائلة التنمیة االجتماعیة یشیر تعداد اإلناث داخل البلد ومستوى فإن 
WAGGGS مرشدات وفتیات الكشافة مرة أخرى في أورجوايلل الجھود لبدء حركة.   

  
 )تصویت لألعضاء كاملي العضویة، مطلوب ثلثي األغلبیة(

 
 

  المقترح المطروح للتصویت  
 Asociación de Guias Scout delجمعیة أورجواي لفتیات الكشافة إلغاء عضویة أن یتم فورًا ب

Uruguay المنظمة الوطنیة في جمھوریة أورجواي ،   
 

 
 


