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 (NUGGGS)اإلتحاد الوطني للمرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا    

 مقدمة

والشرق وتحدها تركيا وإيران من الغرب تقع أرمينيا في جنوب منطقة القوقاز السفلية وتحدها جورجيا وأزبيجان من الشمال 
وجنوب الغرب. وطوال معظم تاريخها، ظلت أرمينيا تحت سيطرة أو احتالل السلطات الخارجية ومنها األشوريين والفارسيين 

في  من أن الواليات األرمانية المستقلة نشأت أيضاً لفترات زمنية قصيرةوالرومان والمنغوليين واألتراك والروس، على الرغم 
إلى اإلتحاد السوفيتي ولكن بعد حركتها االستقاللية في أواخر الثمانينات، انفصلت عن  أرمينياانضمت  2211الماضي. وفي 

. 1002وعضواً في مجلس أوروبا عام  2221. وأصبحت عضواً في األمم المتحدة عام 2222اإلتحاد السوفيتي في سبتمبر 
عينات، الزالت أرمينيا تعاني من المصاعب االقتصادية التي تؤثر على حياة األرمن وبسبب الحرب التي اندلعت في أوائل التس

 اليومية.
 

إلى  5مليون نسمة يبلغ عدد الفتيات والشابات الالتي تتراوح أعمارهن بين  1.22، بلغ تعداد سكان أرمينيا 1021وفي عام 
اإلتحاد السوفيتي، ويرجع ذلك لحد  انحالل، بعد 2222. ولقد انخفض تعداد السكان الوطني منذ عام 000,162عاماً  22

في المائة من تعداد السكان يليها األكراد والروس  20كبير إلى ارتفاع مستويات الهجرة. وُيشكل األرمانيون العرقيون نسبة 
الشرقيين رثوذكس في المائة من تعداد السكان(. ومعظم األرمن من المسيحيين األ 1)كل منها بنسبة تقل عن الجاليات كأكبر 

 . األرمنية هي اللغة الرسمية. ليينياإلنجستانت ترغم أن هناك بعض الكاثوليك والبرو
 

مما يجعلها واحدة من أقل  1021دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين عام  222 نبي 52تحتل أرمينيا المرتبة رقم 
روبا. كما أن المشاركة المدنية والسياسية للسيدات والفرص االقتصادية البلدان التي ُتراعي المساواة بين الجنسين في منطقة أو

المتاحة للسيدات تعتبر أيضاً ضعيفة أو ضعيفة جداً. وفي نفس الوقت، فإن حصول الفتيات على التعليم في المرحلتين االبتدائية 
ية ماثل أمامهم هو الصورة النمط أكبر تحدير والثانوية جيد جداً كما أن فرصتهم في االلتحاق بالتعليم الجامعي جيدة. ويعتب

 دعمه المعتقدات الثقافية ووسائل اإلعالم واآلراء الدينية.التقليدية لدور المرأة والذي ت

 التقرير

 : معلومات عن الخلفيةحركة المرشدات

م المختلط. وفي عام كجزء من منظمة كشفية للتعلي 2211االت األولى للمرشدات للمرشدات في أرمينيا عام تأسست الجو  
وهي جمعية ،  (ASTGIK) ، غادرت الفتيات المنظمة ونظمت الجمعية الوطنية للمرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا2226

، 2222عام  WAGGGS  للفتيات فقط.  وقد تأسس أول اتصال لهذه الجمعية مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
عية على شهادة بلد يسعى نحو العضوية. وقد منحت وزارة العدل األرمينية تفويضاً للجمعية ، حصلت الجم2222وفي عام 

أصبحت الجمعية  1001.  وفي عام 2221الوطنية للمرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا وذلك في ديسمبر/ كانون األول 

ت المؤتمر العالمي للموافقة1022وفي عام . WAGGGSعضواً منتسباً في  على تغيير اسم الجمعية لتصبح االتحاد  ، صو 

 .(NUGGGS) الوطني لمرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا
 

 البرنامج التعليمي -4
يوجد فريق مسئول عن تطوير ومراجعة البرنامج التعليمي لإلتحاد الوطني للمرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا 

NUGGGS  والذي تم تطويره وفقاً لسياسةWAGGGS ورؤيتها ومبادراتها. وإن برنامج  تعليمية ورسالتهاال
NUGGGS  ُمعد بهيكلة جيدة كما يجري تنفيذه على نحو ثابت المبدأ؛ حيث ينحصر التركيز في تفعيل الفتيات

التعليمية في  WAGGGS. وتندمج مبادرات التقليدية التي رسمها المجتمع لهنليتمتعن بالوعي وليتخطين األدوار 
سنوي على أساس ُمعد خصيصاً ليتمشى مع الشعارات. وتتجلى أهمية البرنامج التعليمي المترسخ والمثير البرنامج ال

لالهتمام بأنه يحظى بمشاركة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني وخاصة مع اإلدراك أن الهدف هو اكتساب المزيد 
 20إلى  6ة من فئات األعمار الثالثة )من من الشهرة داخل البلد ولقد تم تطوير وإعداد برامج مختلفة لكل مجموع

 عاماً(.  10إلى  26ومن  25إلى  22ومن 
 

 التدريب -2
ويعتمد على المستوى  1020عام  WAGGGSمن  للتدريب على تصديق واعتماد NUGGGSحصل برنامج  
نسق سياسة الوطني. ويوجد للجمعية فريق واحد فقط من المدربين الوطنيين. وتشتمل لجنة التدريب التي ت 
 التدريب، على فريق من المدربين واالستشاريين الخبراء. 
  
دهم وقدراتهم تحتاج إلى تدعيم مع اعدأكما أن عدد المدربين المعتمدين ُيلبي حالياً احتياجات القادة الحاليين. إال أن  

 نمو الجمعية وخاصة في األقاليم.

 



7المستند رقم   
         صفحة 41من  3 صفحة                                                             تقديم الطلبات للعضوية الكاملة

 

9 June 2014~18:19~CR 
C:\Users\catherine\AppData\Local\Temp\Temp1_wagggs_6.ZIP\wagggs_5.6.14_document 7.doc 

 

 العضوية -3
 NUGGGS  بحسب أحدث إحصاء لإلتحاد الوطني  2065بلغ إجمالي عضويتها هي جمعية للفتيات فقط حيث ي

. والجمعية ُترحب بكل الفتيات في أرمينيا 1022للمرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا الذي تم بتاريخ أبريل/ نيسان 
اصر الرئيسية بصفة خاصة في يريفان واألقاليم المحيطة بها. ولقد كانت تنمية األقاليم األخرى من العن ةوهي متواجد

واستبقاء األعضاء أيضاً متوقفاً على  التي تم تحديدها لنمو العضوية حيث يجري اتخاذ إجراءات مختلفة لتوظيف
 االحتياجات والفرص المتواجدة.

 

 العالقة مع الجمعية -1
س الشباب تتشاور الحكومة مع الجمعية بشأن القضايا المتعلقة بالفتيات والشابات والشباب. وهي عضو في مجل 

الوطني وتتمتع بشبكة جيدة من االتصاالت في البلد مع المشاركة في منتديات المناقشة واألنشطة األخرى المرتبطة 
وتعمل الجمعية بصورة نشطة في حركة المرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العالم بصياغة سياسة الشباب في أرمينيا. 

 .ضاء األخرى بحسب ما تسمح به مواردهاومبادرات األع WAGGGS وتشارك في مبادرات  
 

اإلستراتيجية تحسين صورة وتوعية  NUGGGS ولقد كان من ضمن األهداف الرئيسية التي تم تحديدها في خطة
المنظمات غير وفهم حركة المرشدات وفتيات الكشافة في أرمينيا. وجاري معالجة األمر من خالل التعاون مع 

عليمية ولقد حقق المجلس الوطني نجاحاً في اآلونة األخيرة بالمساهمة في عدد من الحكومية األخرى والهيئات الت
 المجموعات المحلية.

 

 الهيكل واإلدارة -5
إن أعلى كيان في الجمعية هو مؤتمرها. حيث ُتحدد فيه سياسة الجمعية وخططها العامة للسنة التالية. ويتم انتخاب  

فترات مدة كل منها ثالث سنوات. وتعتبر اللجنة لتمر بأغلبية بسيطة أعضاء المجلس الوطني بالجمعية في المؤ
لمدة التنفيذية هي الهيئة المنوط بها العمل التنفيذي في الجمعية. ويقوم المجلس الوطني بانتخاب الجمعية التنفيذية 

حيث ُتقدم وى المنطقة ية على مستاليوم أعمالها ثالث سنوات حيث تنظم األعمال اليومية للجمعية. وتمارس األقاليم
 مي كل مجموعة لمنطقتها الخاصة.تحلقة الوصل بين الكيان الوطني والمستوى اإلقليمي. وتن

 
بمراجعته. ويحدد  WAGGGS حالياً في تحديث دستور جديد قامت لجنة الدساتير في    NUGGGSوتعمل  
 NUGGGS  لجة التنفيذية. وال تستخدم عملية صنع القرار في الجمعية ومسئوليات المجلس الوطني والالدستور 

أفراد مهنيين وتشترك الشابات على كافة المستويات في الجمعية بما في ذلك المجلس الوطني حيث تقل أعمار معظم 
 األعضاء عن عمر الثالثين. 

 

 الشئون المالية -6
 ؛في المائة( 25خيم )ورسوم الم ؛في المائة( 25ُتشكل رسوم العضوية مصادر الدخل الرئيسية للجمعية ) 

 في المائة(. 5والهبات ) ؛في المائة( 25والتدريبات والحلقات الدراسية والحمالت )
 

اإلستراتيجية زيادة التمويل، من خالل تحصيل رسوم العضوية بصورة عاجلة  NUGGGSكان من أهداف خطة  
)فعلى سبيل المثال ُمخيم صيفي لدعوة غير  وتوليد الدخل من خالل المشاريع المختلفة المرتبطة ببرامجها التعليمية

 سياسة مالية توضح  مسئولية إدارة الشئون المالية داخل الجمعية.   NUGGGSاألعضاء(. ولقد أعدت  
 

 

 

 )التصويت للعضوية الكاملة، مطلوب ثلثي األغلبية(

 

 المقترح المطروح للتصويت

لكشافة في أرمينيا، وهي المنظمة الوطنية بأن يتم االعتراف باإلتحاد الوطني للمرشدات وفتيات ا
 لجمهورية أرمينيا، بأن تكون عضواً كامالً في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
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 جمعية المرشدات وفتيات الكشافة في الكامرون 

ASSOCIATION DES GUIDES ET ECLAIREUSES DU CAMEROUN (AGEC) 

 معلومات

على خليج غينيا، وتحدها نيجيريا من الغرب وتشاد في شمال الشرق وجمهورية أفريقيا الوسطى في تقع جمهورية الكامرون 
الشرق وكونغو والجابون وغينيا االستوائية في الجنوب. وتطل البالد على المحيط األطلسي في اتجاه جنوب الغرب. ومن 

حدث اللغة الفرنسية بصورة غالبة وإقليمين باللغة اإلنجليزية. أقاليم ثمانية منها تت عشرةالناحية اإلدارية تنقسم الكامرون إلى 
 . 2260وقد حصلت الكامرون على استقاللها في أول يناير/ كانون الثاني 

 

 62,1سنة نسبة  15في المائة من السيدات. وتمثل األعمار تحت  50,5نسمة منهم  22,212,611ويقدر تعداد السكان بنحو 
تي عاماً. وتتكون البانوراما اللغوية في البالد ال 65في المائة لمن تخطوا عمر الـ  2ان مقارنة بنسبة في المائة من تعداد السك

لغة وطنية مقسمة إلى مجموعات لغوية متنوعة. ويتصف اقتصاد  112تأثرت بتاريخها من المستوطنات والهجرة من 
التعليمي في الكامرون حول التعليم الرسمي وغير الرسمي الكامرون بالتنوع حيث تسوده التجارة والتعدين. ويتمركز النظام 

لمناطق في المائة. وهناك نقص في المساواة بين الرجال والنساء وبين ا 12,2وتبلغ النسبة العامة لاللتحاق بالمدارس حوالي 
 صنع القرار.  جهاتنسبة تمثيل النساء في  الريفية والحضرية كما تقل

 التقرير
 ومات الخلفيةحركة المرشدات: معل

في منطقة فيكتوريا والزالت وحدة المرشدات تعمل حتى اليوم. ومن عام  2222دخلت حركة المرشدات إلى الكامرون عام 
حيث انضمت مع مجموعات  2260، توسعت الجمعية بأنحاء البالد وأدى ذلك إلى زيادة إضافية بعد استقاللها عام 2222

د إنشاء جمهورية الكامرون المتحدة، وافقت الفروع المتنوعة أن تصبح وحدة واحدة فتيات كشافة الكامرون. وبعأخرى مثل 
 Association des Guides et Eclaireuses du (AGEC)وهي جمعية المرشدات وفتيات الكشافة في الكامرون 

Cameroun ولقد ظلت عضواً منتسباً في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة .WAGGGS  كما تم 2225ذ عام من .
. بسبب الصراعات الداخلية التي أدت إلى سوء إدارة الجمعية وعدم دفع الكوتة الخاصة بها 1000عام  AGECتعليق عضوية 

 بعد تقييم لمدى التقدم الذي أحرزه فريق القيادة الجديد. 1001ثم تم رفع هذا التعليق بعد ذلك عام 
 

 البرنامج التعليمي -4
ت في هذا المجال. ولديها اآلن مستند مرجعي مستحدث عن البرنامج التعليمي لمجموعات التوصيااتبعت الجمعية 

. ويسهل ذلك عمل قادة WAGGGSاإلرشادية والتي تشمل مبادرات  WAGGGS األعمار الثالثة بناءاً على لقواعد 
بالقيادة والخدمة والمسئولية. الوحدة وتمكينهم من إتاحة الفرصة للفتيات والشابات لبناء طابع وإضفاء إحساس 

ويشتمل هذا المستند أيضاً على تثقيف عن المسئولية تجاه بلدك وواجبك العام وعن طريق إيقاظ اهتمام الفتيات بشأن 
 القضايا التي تؤثر عليهم.

 

 التدريب -2
ها. كما تم تحديد تنمية لتبدأ تنفيذ AGECتم تقديم إستراتيجية لتنفيذ برنامج التدريب وهو متواجد اآلن مع جمعية  

هذا المتطلب. وفي الوقت  بهدف تلبيةالقيادة كأحد األولويات للجمعية كما أن تنفيذ التدريبات والتعلم والتطور للبالغين 
الحالي، ُيشكل التوسع في تدريبات قائد الوحدة أولوية بهدف مواكبة الزيادة في عضويتها وتنفيذ البرنامج التعليمي. 

تدريب المدربين إلقليم أفريقيا قد ساعد ذلك في تسهيل الوطني ُيشارك في  AGECفي فريق   ومع وجود عضو
. AGECإعداد خطة لتنمية القيادة. وكان الهدف األول المتفق عليه هو تشكيل فريق تدريب متعدد التخصصات في 

 نيين ولقادة الوحدات.وقد اعتمدت التدريبات التي تمت حتى اآلن على تنفيذ تدريب أساسي للمفوضين الوط

 

 العضوية -3
الجمعية مترسخة في المناطق الريفية والحضرية. وتبدأ لجنة التوظيف واالستبقاء في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية عن 

الفتتاح مزيد من الوحدات. ويتم واألحياء والقرى والسعي  والمساجد ياتشواألبرطريق زيادة التوعية في المدارس 
ناصرة والدفاع مع الشخصيات العامة والمجتمعات المدنية والدينية. كما أن التغطية اإلعالمية تعضيد أنشطة الم

 221ألنشطة الجمعية ُتشكل أداة هامة في التوظيف والظهور المرئي وتعاصر العضوية زيادة في النمو بنسبة تفوق 
ة أيضاً في المدارس واألحياء . كما أن حركة المرشدات / فتيات الكشافة متواجد1020في المائة منذ عام 

 بدون تمييز من ناحية الدين أو األصل العرقي أو المستوى االجتماعي. واألبرشيات
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سع في الحركة من خالل إستراتيجية تعبئة مقترحة للعضوية. وُتعطى األولوية لزيادة يوجد لدى الجمعية خطة للتو 

التأكد من توفير تغطية إعالمية للمشاريع واألنشطة وااللتقاء  التوعية والتوظيف في المدارس الثانوية والجامعات مع
 مع الشخصيات العامة في القرى وإنشاء أنشطة جديدة لتوليد الدخل.

 

 العالقة مع المجتمع -1
ُتشرف وزارة الشباب والتعليم المدني على الجمعية وتتمتع بعالقة جيدة جداً معها. وقد تبرهن ذلك من خالل دفع 

المقر الرئيسي ومساندة األنشطة. كما أن هناك اتصاالت جيدة مع السلطات بتبرع الرة من الكوتة، ومتأخغ الالمبال
والجمعية عضو في منتدى الكامرون للمتطوعين والذي يشرف عليه  المدنية والدينية وتصور إيجابي لدى الجمهور.

ي الكامرون. وتخطط الجمعية تنظيم وتنفيذ ومجلس الشباب الوطني ف UNDPبرنامج التنمية التابع لألمم المتحدة 
 مشاريع تنموية مجتمعية من مقرها الرئيسي بهدف إبراز صورتها لدى الجمهور.

 

 الهيكل واإلدارة -5
الجمعية العمومية هي أعلى كيان لصنع القرار. وُتزود المجالس المشورة والرقابة بينما تتولى الفرق الوطنية والفنية 

ية عن التخطيط والتنفيذ. وهناك كيان قوامه أربعة أفراد مسئولين حاليين عن تنفيذ الخطة واإلقليمية المسئول
الدستور مع المراعاة الخاصة الحترام شروط نطاق الصالحيات   AGEC اإلستراتيجية. ولقد احترمت جمعية 

مدته في المنصب عام وهدف الجمعية ودفع الكوتة وتنظيم الجمعية العمومية. وسوف يخدم الفريق أعماله بحسب 
منذ رفع تقدماً ملموساً  WAGGGSالجمعية مع  حيث تنعقد الجمعية العمومية آنذاك. ولقد حققت اتصاالت  1025

تعليق عضويتها وإن العضوية الكاملة اآلن هي الهدف الرئيسي أمام الفريق حيث أنها ستفتح مزيداً من األبواب وُتتيح 
 المزيد من الفرص.

 

 ماليةالشئون ال -6
تشتمل مصادر التمويل للجمعية كوتة العضوية والهدايا والتركات واإلعانات المالية وأنشطة مولدة للدخل. ويتم 

 التصويت على الميزانية بناءاً على خطة العمل السنوية ولكن يظل تنفيذها ضعيفاً.
 

لتدريبات في توجو. وتستخدم تم إنشاء لجنة لجمع التبرعات وقد تولت نشاطها في خطة العمل التي نتجت عن ا
 المنظمة المستندات من إقليم أفريقيا بشأن جمع األموال إلعداد إستراتيجية جمع األموال للجمعية.

 
    

 
 
 

  

 غلبية(يت للعضوية الكاملة، مطلوب ثلثي األ)التصو

 

 المقترح المطروح للتصويت

 

رون، وهي المنظمة الوطنية لجمهورية شدات وفتيات الكشافة في الكامجمعية المرب يتم اإلعترافبأن 
 الكامرون، كعضو كامل العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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  THE GIRL GUIDES ASSOCIATION COOK ISLANDSجمعية المرشدات في جزر كوك

 

 مقدمة
. وتنتشر الجزر البالغ عددها مربعاً متراً  كيلو 120جزيرة صغيرة حيث تبلغ مساحة أراضيها الكلية  25تتكون جزر كوك من 

نحو شمال شرق نيوزيلندا. وأكثر جزيرة فيها هي  يجنوب المحيط الباسيفيك كيلو متر مربع مليون 2,1على مساحة  25
كيلو متراً شمال شرق أوكالند بنيوزيلندا.  ولقد كان جزر كوك من ضمن المحميات  2020التي تبعد على مسافة  اراراتونج

حتى أصبحت ذاتية الحكم في "ارتباط حر مع  2202وأصبحت تحت إدارة نيوزيلندا من عام  2111بريطانية منذ عام ال
.  الصناعة الرئيسية في جزر كوك هي السياحة وتحصل البلد على دعم اقتصادي من المعونة 2265نيوزيلندا"، في عام 

 الخارجية وعلى وجه الخصوص من نيوزيلندا والصين.
 

نسمة وهو نصف تعداد  20,500كان  1022يو/ تموز ي، فإن تعداد سكان جزر كوك في يولمكتب اإلحصاء األمريك وبحسب
. فلقد انتقل عدد كبير من الشباب إلى نيوزيلندا أو إلى أستراليا. ويتواجد في جزيرة كوك ماورى 1002السكان المسجل في 

األخرى وعلى  يلمائة هم من أصل أجنبي، أساساً من جزر الباسيفيكفي ا 21معظم السكان المقيمين. كما أن نسبة تقل عن 
 وجه الخصوص فيجي وأيضاً من الفلبين والصين. وُتشكل الكنيسة جزءاً رئيسياً من مجتمع جزر كوك.

  

 التقرير 
 معلومات الخلفية :حركة المرشدات

نيوزيلندا. وفي ها كمقاطعة لحركة  مرشدات وقد تم تسجيل في راراتونجا  2211بدأت حركة المرشدات في جزر كوك عام 
تصبح مستقلة عن نيوزيلندا وأصبحت عضواً منتسباً في لتم توقيع صك انتقالي لتمكين حركة المرشدات في جزر كوك  2221

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في نفس العام. وتنتسب حركة المرشدات للمنظمات الكنسية وتتصل كافة 
وعات إما بالكنيسة المسيحية أو الكنيسة الكاثوليكية في جزر كوك. كما أن المنظمة منتسبة أيضاً لرابطة المنظمات غير المجم

يد من قادة جمعية المرشدات في جزر كوك  دالحكومية في جزر كوك والمجلس الوطني للسيدات في جزر كوك.  ولقد عمل الع
(GGACI)  الكاملة في  واجتهاد لتحقيق هدف العضوية بجدWAGGGS  خالل االعتراف بمكامن قوتهم ونقاط ضعفهم من
 النقاط ألجل التحسين.هذه ومعالجة 

 

 البرنامج التعليمي -4
يوم االثنين هو يوم الزي الرسمي في جزر كوك حيث تلتقي كافة مجموعات المرشدات في فترة بعد الظهرية. 

تاح والختام ولكن تعمل الفتيات عندئذ في أقسامهم مع قادتهم، في وتلتقي المجموعات معاً ويشاركوا في مراسم االفت
لتأسيس وترسيخ مهارات القيادة السليمة. ويجمع القادة بين استخدام برنامج جزر  تؤديإنشاء أجواء مساندة 

ي. السابق ويجري في الوقت الحالي إعداد كتيبات جديدة لجزر الباسيفيك نيوزيلنداوبرنامج مرشدات الباسفيكي 
مع أنشطة المخيمات وأنشطة الماء والخدمة للمجتمع واألنشطة التي تقدم أساسيات حركة والهوايات وُتشكل الحرف 

من  (GOLD)المرشدات بالخارج المرتبطة بفرق التنمية  مجموعاتالمرشدات جزءاً هاماً في البرنامج. وتعمل 
 الخارجية. نيوزيلندا واستراليا مع الجمعية لتنفيذ البرامج في الجزر

 

 التدريب -2
في التدريبات التي  1021وقواعدها اإلرشادية لعام  WAGGGSنسخة من سياسة   لقد ظلت الجمعية تستخدم 

. وتوجد التدريبات مشمولة في التقويم الخاص بالجزر الداخلية والخارجية ويقوم كبار WAGGGSتغطي متطلبات 
كما أن القيادة شغوفة أيضاً في إرسال أكبر عدد ممكن من القادة ألجل   األعضاء بزيارة الجزر لتقديم هذه التدريبات.

وإن المنظمة على وعي ومعرفة . 1022ن عام لباسيفيكي والتي ستقام في ميلبورتدريب قادة الشباب في آسيا ا
ير من بالمجاالت التي تحتاج إلى تطويرها بصورة أكثر. ويجري في الوقت الحالي وبصورة موسعة تنفيذ قدر كب

من القادة الذين يتمتعون بخبرة. وفي الوقت الحالي يجري اعتماد المزاملة التدريبات أثناء العمل ونظام المساندة 
 .WAGGGSبرنامج التدريب والمصادقة عليه من قب ل 

 

 العضوية -3
ي على علم والمسيحيين في جزيرة كوك. وإن المجلس التنفيذي الوطن المواريينمعظم األعضاء هم من السكان 

اللذين يعيشون  والمجتمعات األسيوية األخرى  بينفيجي والفيل جالياتبالحاجة إلى تنويع العضوية بنسبة صغيرة من 
في الجزيرة ويعمل المجلس التنفيذي على خطة لتحقيق ذلك. ولقد استطاع التوصل إلى الكنائس األخرى التي تشمل 

 عدد من األعضاء من هذه المجتمعات الكنسية. حيث أنضم إليهمألخير قديس اليوم اأدفنتست اليوم السابع وكنيسة 
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من القادة. أما بقية العضوية  61عضواً من الشباب و  252منهم ، عضواً  260، هناك 1022وبحسب إحصاء 

يتهم احتفظوا بعضوثم فتتكون من المساندين من األشخاص البالغين وأعضاء اللجان والعديد منهم كانوا قادة من قب ل 
عاماً، ُيقدر بأن معدل  22واهتمامهم في حركة المرشدات. ومن بين الفتيات التي تتراوح أعمارهن من ثالثة إلى 

يصل بعض القادة إلى في المائة وربما أعلى. و 25إلى  20العضوية سوف يكون في حدود ال تقل عن  تغلغل
عاماً. ويوجد لدى  20ن القادة الشباب تحت عمر األفراد والشابات المحرومين والمعوزين ويبدو أن هناك عدد م

 المجلس التنفيذي الوطني هدفاً للمستقبل في زيادة العضوية بنسبة اثنين في المائة سنوياً.
 

 العالقة مع المجتمع -1
المنظمة بتنظيم جيد للغاية كما تحظى باحترام وتقدير من تحظى . GGACIالفائقة لجمعية   مكامن القوةوهي من 

ظمات غير الحكومية األخرى والمجموعات المجتمعية ورعاة الكنائس المختلفة والوزارة والحكومة. وتظهر المن
مقاالت متميزة في الصحف بصفة منتظمة وفي بعض األحيان أسبوعياً وتظهر دائماً مقالة عندما يحقق أحد األعضاء 

برنامج في الراديو على و حركة المرشدات ندم مساخاصاً أو يحضر فعالية دولية. ويقدفي حركة المرشدات شيئاً 
وهو بث إذاعي لكل الجزر باإلضافة إلى الهواء يوم األحد بعد الظهرية لمدة ساعة تحت اسم "المرشدات" 

 المجتمعات السكانية في جزيرة كوك في أستراليا ونيوزيلندا. 
 

المساندة في شتى الفعاليات الرياضية والمجتمعية األخرى المتنوعة مما ُيتيح لها فرصاً وُتزود حركة المرشدات 
ممتازة لجمع األموال وتتمتع حركة المرشدات بسمعة طيبة في أنها جمعية موثوقة كما أنها المالذ األول لالتصال 

 لقادة المجتمعات الذين ينظمون الفعاليات.
 

 الهيكل واإلدارة -5
بنجاح وهي اآلن تستخدم توصيف المناصب والوظائف  1020ة بتنفيذ االقتراحات التي صدرت في قامت المنظم

المجلس الوطني وهو الكيان الُمهيمن. ويمثل  يض حجم اللجنة التنفيذية الوطنية، كما نمالألدوار الجديدة. كما تم تخف
ب الوطنيون للكنيسة المسيحية في جزر المجلس الذي زادت عضويته كافة الجزر بما فيها الشابات ومدراء الشبا

كوك والكنيسة الكاثوليكية ووزارة الشئون الداخلية. وُينيب المجلس الوطني صالحياته إلى اللجنة التنفيذية الوطنية 
وهم الرئيس الوطني والمفوض الوطني والسكرتير الوطني وأمين الصندوق  –التي تتكون من خمسة أعضاء فقط 

 مج الوطني.الوطني ومنسق البرا
 

وتلتقي اللجنة التنفيذية الوطنية على األقل عشر مرات في السنة ولقد قام المجلس الوطني بانتخاب خمسة أعضاء 
منها. وتبلغ مدة دورة العمل لكل من األدوار الخمسة ثالث سنوات بدون تمديد. ويمكن انتخاب الشخص في منصب 

وإن المنظمة في الوقت الحالي بصدد دراسة إمكانية استخدام عضو من آخر في المجلس في اللجنة التنفيذية الوطنية. 
 الموظفين وتأجير مكان لتعمل فيه المنظمة.

 

 الشئون المالية -6
. وبصفة WAGGGSوبصفة عامة، ال يساهم األعضاء في الكوتة  سواء ألجل جمعية مرشدات جزر كوك أو في 

دات المختلفة. وال يتم إعداد ميزانيات سواء على المستوى عامة يتم تدوير األموال عن طريق مجموعات المرش
دوالر لكل عضو  1المحلي أو المستوى الوطني ولكن ال يبدو أن هناك حاجة لذلك في الجزيرة. ويبلغ رسم العضوية 

 تدفعها مجموعات المرشدات وهم بأنفسهم يشتركوا في الكثير من األنشطة المحلية ويحصلوا على مساندة هائلة من
بشدة في جمع األموال كما أن العائالت تدعمهم بصورة  األفراد من الكنيسة. ومن المتوقع من األفراد أن ينخرطوا

فون للمشاركة في أنشطة المستقبل وهائلة. ونتيجة لذلك، أُتيحت للشابات فرصة لحضور الفعاليات الدولية وهم شغ
 لهم.     WAGGGSالمساندة من  حيث أبدوا استعدادهم بتمويل أنفسهم في حالة عدم توفر

 

 )التصويت للعضوية الكاملة، مطلوب ثلثي األغلبية(

 

 المقترح المطروح للتصويت

 

المنظمة الوطنية لجزر كوك، كعضو كامل  وهي أن يتم االعتراف بجمعية مرشدات جزر كوك،ب
 العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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 شدات غينيا الجمعية الوطنية لمر
ASSOCIATION NATIONALE DES GUIDES DE GUINEE (ANGG)    

 

 معلومات

نسمة  20,100,000كيلو متر مربع وتعداد سكانها  125,152تقع جمهورية غينيا في غرب أفريقيا وتبلغ مساحة أراضيها 
تي تزيد أعمارهن عن المن النساء ال في المائة فقط 20% من تعداد السكان ولكن من المقدر بأن نحو 51 نسبة وتمثل النساء

سنة أميات ال يعرفن القراءة والكتابة. وهذا ُيفسر االنحياز االجتماعي الثقافي الذي يعطي أولوية التعليم للشباب على  25
 حساب الشابات. 

 
لسكان بمعدل يقل عن % من ا60يت ولكن يعيش أكثر من اوالبلد غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والماس والحديد والبوكس

دوالر واحد في اليوم بسبب سوء إدارة الموارد . كما أن غينيا أيضاً في مرحلة التعمير بعد األزمة السياسية ويعمل الرئيس 
كوند على إنشاء مؤسسات الجمهورية وتفعيل سيادة القانون. وتواجه البلد اآلن  وهو البروفسور الفا 1020المنتخب في عام 

 الطاقة الكهربية ونقص المياه.  مشاكل انقطاع
  

 التقرير

 : معلومات الخلفيةحركة المرشدات
الكنائس الكاثوليكية قبل االستقالل وكانت وحدات الكشافة في ذلك الوقت مختلطة  أبرشياتبدأت الحركة الكشفية في غينيا في 

األخت سوناالنج وهي مدغشقرية  الجنسية وتحت قيادة  2226)فتيات مع فتيان(. وكان التعليم المشترك هو الُعرف. وفي 
عملت هاتان ومنذ ذلك الحين، الرجالي. الفرع النسائي للحركة الكشفية عن الفرع  انفصلوالسيدة/ ماري آن توفاني فوفانا، 

ية السيدتان، بمساعدة العديد من السيدات األخريات بجد واجتهاد ألجل إنشاء منظمة للفتيات والشابات بهدف إنشاء الجمع
التي تم االعتراف بها رسمياً  Association Nationale des Guides du Guinée (ANGG)الوطنية لمرشدات غينيا 

 في المؤتمر العالمي في ايرلندا.  2222عام  WAGGGSكعضو منتسب في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  
 

االقتصادي ذلك على الموقف  هأثركان لذلك السنوات األخيرة الماضية وقد جهت غينيا العديد من األزمات السياسية عبر اولقد و
االجتماعي للبالد وعلى أنشطة الجمعية. وخالل السنوات الثالثة الماضية ، حققت البلد بعض االستقرار وتمكنت اآلن من إعداد 

الشابات الذين يرغبون في إمداد الفتيات الجمعية للحصول على العضوية الكاملة. وهناك جيل جديد ذاخر بالحركة من القادة 
  والشابات الغينيات بتجارب التعليم اإليجابي التي تقدمها حركة المرشدات/ فتيات الكشافة. 

 

 البرنامج التعليمي -4
. ومع أن اإلرشاديةWAGGGS برنامجاً تعليمياً يعتمد على قواعد   ANGGأنشأت الجمعية الوطنية لمرشدات غينيا 

تم تطويعه وفقاً الحتياجات فتيات وشابات هذا البلد، بحسب مجموعات قد يعتمد على القانون والوعد إال أنه البرنامج 
 األعمار المختلفة. ويجري حالياً تنفيذ البرنامج بنشاط )التعلم من خالل العمل(.

  

. ولكن  ANGG ة لمرشدات غينياولقد واجه قادة التدريب عند استخدام البرنامج التعليمي تحدياً أمام الجمعية الوطني
الجمعية قواعدها  يم البرامج التعليمية. ولقد أصدرتكانت هناك عدة جلسات تدريب منظمة لمساندة القادة في تقد

 اإلرشادية لتدعيم استخدام هذه البرامج وهناك تركيز قوي على المشاريع التنموية للمجتمع.
 

 التدريب -2
في تدريب قادة   ANGGبين وطنيين يساندون الجمعية الوطنية لمرشدات غينيا يتكون فريق التدريب من خمسة مدر

الوحدات/ المجموعات والقادة اإلقليميين وأعضاء الفريق الوطني ويعتمد هذا على برنامج التدريب الوطني الذي تم 
وطني وللقادة الُجدد . ويقوم بتنظيم جلسات التدريب أعضاء من الفريق الالعتماده  WAGGGSتطويره وتقديمه إلى  

عروض التدريب. وتستمر جلسات  تتكرربناءاً على طلبهم. وحيث أن فريق التدريب بصدد بناء قدرات للقادة 
قد حظيا  ايلتنويه بأن إقليمي كوناكري وكيندالتدريب بهدف إنشاء مجمع من المدربين في كل إقليم. ومن الضروري ا

 بعدد جيد من جلسات التدريب.
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 ضويةالع -3
مثالً   يكونوا من المرشدات في الريف أن عديديوجد لدى الجمعية أعضاء في المناطق الريفية والحضرية. ويرغب ال

ُيقتدى به في أفضل قواعد الممارسة في حركة المرشدات الريفية بفضل أنشطتهم مثل أعمال الزراعة للتسويق مثل 
 ورعاية المواشي واألصباغ وما شابه. هة ()زراعة الطماطم والفلفل والباذنجان والبصل والفاك

 
دن االنضمام إلى حركة المرشدات وقد عاصرت الوحدات في من الشابات الالتي يروفي العاصمة، يوجد عدد كبير 

وتتمتع المرشدات بمعرفة جيدة بالحركة ويعترفوا بأهمية حركة المرشدات ألجل  المدينة زيادة هائلة في العضوية. 
والشابات. كما تم أيضاً توظيف متخصصتين في أنشطة توليد الدخل )لعمل الحساء والصبغات( تنمية الفتيات 
أيضاً في ذلك ساعدهم  وقدمع الفتيات. وقد ساهم اهتمام المرشدات بهذه األنشطة في نمو العضوية  متهاومشاركة خبر

 هزة هذا العام. النمو كشخصيات مستقلة. وجاري إعداد خطة للتوظيف واالستبقاء وسوف تكون جا
 

 العالقة مع المجتمع -1
تشترك الجمعية بصورة كبيرة في كافة قطاعات المجتمع في المناطق الحضرية والريفية وتعترف وزارة الشباب 
بصورة جازمة بمكانة المرشدات في غينيا. وأدى ذلك إلى توطيد عالقة الثقة وتعزيز تنمية الفتيات والشابات في 

 مما يعود بالفائدة علىزارة بالحاجة إلى تعاون فعال باإلضافة إلى احتواء فعال للمرشدات الوالبالد. وتعترف 
الشباب. كما ظلت الوزارة تساند بشدة حركة المرشدات والدليل على ذلك أن وزارة الشباب أهدت المقر الرئيسي 

قرب مع عدد من القادة تعمل أيضاً عن   ANGG. كما ظلت  ANGGالجديد للجمعية الوطنية لمرشدات غينيا 
المحليين والمنظمات غير الحكومية األخرى في مشاريع تسعى لتحسين أحوال المعيشة وتطوير السيدات وتدعيم 

 المجتمع المدني.
 

 الهيكل واإلدارة -5
لفريق ويتميز أعضاء ا 1022يناير/ كانون الثاني  1انتخبت الجمعية الوطنية لمرشدات غينيا فريقاً وطنياً جديداً في 

بالشباب والحيوية. إذ يتكون هذا الفريق من الشباب المثقف والسيدات الريفيات. ويلتقي مرتين في الشهر بصفة 
 منتظمة ويحضر أعضائه جلسات التدريب بصفة منتظمة لمساعدتهم في بلوغ مستوى التدريب الذي يحتاجون إليه.

 
بها أيضا لدى السلطات في البالد كمنظمة شباب. ولقد تم معترفاً  ANGGكما أن الجمعية الوطنية لمرشدات غينيا  

إدارة أداء كل عضو في فريق اإلدارة على  ألجل تحديد أدوار ومسئوليات األعضاء، بهدفإعداد توصيف الوظائف 
المسئولية عن  الوطنينحو أفضل. وتنقسم البالد إلى خمسة أقاليم حيث يقود كل إقليم منها مفوض. ويتولى الفريق 

تخطيط واإلدارة ويتم اتخاذ القرار بصورة جماعية. وينسق المفوض األول األنشطة التي تدعمها خطة إستراتيجية ال
أيضاً بتعيين ست سيدات كأمناء لتولي المسئولية عن اإلدارة األخالقية والمالية  ANGGوخطة تشغيلية. كما قامت 

 للجمعية.
 

  

 الشئون المالية -6
ة تقديرية للفريق الوطني للشئون المالية ليقترح ميزاني فريق ANGGنية لمرشدات غينيا يوجد لدى الجمعية الوط 

من اشتراكات  ANGGتمشياً مع احتياجات ذات العام. كما يقوم أيضاً بإعداد تقرير مالي سنوي. ويأتي دخل جمعية  
البدء في إجراءات الحصول على األعضاء والمشاريع التنموية والمساندة من أعضاء المجلس العام. كما تم أيضاً 

ورشة تنمية المصادر المالية التي نظمها إقليم أفريقيا   ANGGدعم مالي دائم من الحكومة. وقد حضرت جمعية   
ضم النقاط الرئيسية المستمدة من ب الموارد الماليةويقوم اآلن بوضع اللمسات النهائية إلستراتيجية تنمية  1021عام 

 الورشة. 
  

 للعضوية الكاملة، مطلوب ثلثي األغلبية( )التصويت

 

 المقترح المطروح للتصويت

 

  

 ،Association Nationale Des Guides De Guinéeأن يتم االعتراف بالجمعية الوطنية لمرشدات غينيا ب
كامل العضوية لدى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  كعضو ،مة الوطنية لجمهورية غينياوهي المنظ

  ة.   الكشاف
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 GIRL SCOUT ASSOCIATION OF MONGOLIA  جمعية فتيات الكشافة في مونغوليا

 

 المعلومات
تقع روسيا على حدود مونغوليا جهة الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب يقع إقليم مونغوليا الداخلي في الصين وتبلغ مساحة 

وتحتل المركز التاسع عشر كأكبر بالد العالم ميل مربع(  602,202كيلو متر مربع ) 2,562,226أراضي مونغوليا 
وي البلد على قلة قليلة من األراضي الزراعية حيث عبر األراضي الشاسعة. وتحتبصورة متناثرة المستقلة والتي ينتشر سكانها 

ي جهة أن معظم مساحتها تغطيها السهول الواسعة الخالية من النباتات وتحدها الجبال جهة الشمال والغرب وصحراء جوب
الجنوب. وتتعرض مونغوليا ألحوال مناخية قاسية للغاية من آن آلخر معروفة باسم "ذود". ويبلغ متوسط درجة الحرارة 

ويبلغ تعداد سكان مونغوليا حوالي السنوية في أوالن باتور صفر درجة مئوية مما يجعلها أكثر مدن العاصمة برودة في العالم. 
في المائة من تعداد السكان. كما أن حوالي  25نحو  ،وهي العاصمة وأكبر مدينة ،ن باتورمليون نسمة. ويقطن في أوال 2,1
 % تقريباً من السكان من سكان البدو أو شبه البدو. 20
 

زيونجلو، و زيانبي، و روران، و جوكتركز كم المنطقة التي ُتسمى اآلن بمونغوليا أباطرة متنوعين من البدو ومنهم وقد ح
انهيار  التي تحكمها ساللة كوينج. وبعد  مونغوليا لتصبح جزءاً من المنطقة هاية القرن السابع عشر انضمتوفي ن وآخرون.

استقاللها. وقد أصبحت الدولة تحت نفوذ روسي قوي مما أدى إلى إعالن جمهورية ، أعلنت مونغوليا 2222ساللة كوينج عام 
. ولكن  بعد انهيار النظام الشيوعي في أوروبا في أواخر 2212فيتي في مونغوليا الشعبية كإحدى الدول التابعة لإلتحاد السو

 2221مما أدى إلى نظام متعدد األحزاب ودستور جديد لعام  2220، عاصرت مونغوليا ثورتها الديمقراطية في أوائل 2212
 ومرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق. 

 
ورة تقليدية على رعي المواشي والزراعة رغم استغالل الرواسب تعتمد بص ولقد ظلت األنشطة االقتصادية في مونغوليا

المعدنية الهائلة من النحاس والفحم والموليبدنم والقصدير والتنجستون والذهب التي ظهرت كدافع لإلنتاج الصناعي. ويستمر 
عليم دافعاً قوياً هاماً في دوالر أمريكي في اليوم. وغالباً ما يعتبر الت 2,15% من السكان يعيشون بمعدل يقل عن 10نحو 

  تفعيل النساء وفي رفع وضعهم االجتماعي تخطياً لألعراف التقليدية التي التصقت بوضع المرأة مثل إنجاب العديد من األطفال. 
  

 التقرير
 : معلومات الخلفيةحركة المرشدات

. ولقد تم قبول  (GSAM)يا لفتيات الكشافة س جمعية مونغولمن خالل تأسي 2222بدأت حركة فتيات الكشافة في مونغوليا عام 
. ومنذ ذلك الحين نمت 1005بالمؤتمر العالمي الذي انعقد في األردن عام  WAGGGSكعضو منتسب في  GSAMجمعية 

. وتتميز العضوية بقوتها في WAGGGSالجمعية في أنشطتها التي تقدمها ألعضائها باإلضافة إلى المشاركة كعضو في 
باتور ويجري بذل جهود للتوسع إلى مناطق أخرى. كما أن اتساع أراضي البالد وتناثر مجتمعاتها السكانية العاصمة أوالن 

 تيات الكشافة بتقدير واحترام كبيرينإلى كل بقعة من البالد ولكن تحظى فيفرض تحدياً على حركة فتيات الكشافة في التوسع 
 لصعيد األوسع. بفضل أعمالها مع الفتيات والشابات والمجتمع على ا

 

 البرنامج التعليمي -4
المسئولية عن إعداد البرنامج التعليمي. وفي مونغوليا تتولى لجنة البرنامج التعليمي في جمعية فتيات الكشافة في 

ة لفئات الوقت الحالي توجد ثالثة مستويات مصممة ألجل مجموعات األعمار المختلفة. وهناك البرامج التعليمي
الة ) 22إلى  21سنة( والمرشدات ) 22إلى  1فة: أطفال الكشافة من البنات )من األعمار المختل  – 25سنة( والجو 

سنة( حيث تقدم تجربة تعلم تقدمية. ويعكس كل مستوى من البرنامج احتياجات مجموعة األعمار المعنية وُتقرر  21
ه نحو ممارسة التقديم كما أن أسلوب اللجنة محتوى البرنامج  وفي المدارس يتم ممارسة أنشطة فتيات الكشافة  موج 

بترجمة  GSAM في معظم أوقات العام. وقد قامت  األنشطة في األماكن المغلقة نظراً لسوء األحوال الجوية
مثل المناهج الدراسية للبادج ومجموعة األدوات المطلوب   WAGGGSالمصادر الجديدة المتنوعة التي قدمتها  

جيد لتطوير وتنفيذ  البرنامج ويتم تطويعها وفقاً للسياق  مج التعليمي. وتعمل كأساسمن البرنا استخدامها كجزء
 الوطني. 

 

 التدريب -2
هناك لجنة تدريب مسئولة عن التدريب ويتم تنظيم تدريب القادة والمتطوعين اآلخرين من األفراد البالغين مرتين في 

تدريبات معينة للقادة من شتى فئات األعمار المختلفة. كما عمل يتم المعلومات العامة إلى القادة  بعد ارسالالعام. و
مواد التدريب الالزمة عن طريق البريد. يتم التواصل مع أولئك القادة في المناطق الريفية عن طريق الهاتف وإرسال 

. وتستخدم لجنة فإن حضور القادة من المناطق الريفية ُيشكل تحدياً طبيعياً ومالياً تتناوله الجمعية بطريقة جيدة
 وقواعدها اإلرشادية في تدريب األشخاص البالغين بصورة موسعة.  WAGGGS التدريب وتتبع سياسة  

 



7المستند رقم   
      صفحة 41من  11 صفحة                                                             تقديم الطلبات للعضوية الكاملة

   
 

9 June 2014~18:19~CR 
C:\Users\catherine\AppData\Local\Temp\Temp1_wagggs_6.ZIP\wagggs_5.6.14_document 7.doc 

 

 الهيكل واإلدارة -3
دها دستور الجمعية والتي تم احتياجات أعضائها التي جس  مونغوليا ُيلبي الهيكل التنظيمي لجمعية فتيات الكشافة في 

. وال ممارسة نشاطها منذ تأسيسهاتستأجر مكتب ل GSAMالوطني ولقد ظلت جمعية اعتمادها في اجتماع المجلس 
ن إذ يقوم بكل العمل متطوعون يعملون بدوام كامل في أعمال أخرى. ويوجد يوجد لدى الجمعية جهاز عن الموظفي

ومن بين  ن أماكن للتدريب عند الضرورة.وفي المكتب معدات أساسية بسيطة تسمح لهم بأداء العمل ويستأجر
وهم مسئولون عن االتصال الدائم بقادة مجموعات فئات لألعمار  رة هناك مندوبون من ثالثأعضاء مجلس اإلدا

األعمار المسئولين عنهم وهناك أيضاً قادة/ نقط اتصال في المقاطعات ويتم إرسال المعلومات من المقر الرئيسي 
ترأس ابات تحت عمر الثالثين وتفيتمتع بتمثيل قوي من الش  GSAMإليهم. أما المجلس الوطني الذي ُيدير جمعية 

ُتركز جهودها على زيادة  GSAMغالبية اللجان شابات كجزء من خطة التعاقب بالجمعية. ولقد ظلت جمعية 
تي يتمتعن الونتيجة لذلك يوجد اآلن العديد من الشابات ال 1020عضويتها من الشابات تحت عمر الثالثين منذ عام 

وقواعدها اإلرشادية بخصوص وجود الشابات في عملية صنع  WAGGGSات والوالء تمشياً مع سياسة بالمهار
ن كمتطوعات في جمعية ويعمل الواالقرار. وإن معظم الشابات التي تم إرسالهن للتدريبات والفعاليات الدولية الز

GSAM  .خطة إستراتيجية لثالث سنوات  وجد لدى الجمعية أيضاً كما توبعضهم قد تولى مناصب هامة في الجمعية
 . 1022وخطة عمل لعام 

 

 العضوية -1
وجزء من هذه اإلستراتيجية أن يتم تقديم  إستراتيجية لتوظيف واستبقاء األعضاء GSAMيوجد لدى جمعية 

رى. التدريبات للشابات في تنمية مهارات المناصرة والقيادة وفرصة للتفاعل والتجاوب مع الشابات من البلدان األخ
كقادة من الشباب، األمر الذي أدى إلى نمو عضوي  GSAMولقد جذب ذلك المزيد من الشابات لالنضمام إلى جمعية 

رد. وكجزء من إستراتيجية العضوية التركيز على انتشار حركة فتيات الكشافة في المناطق الريفية في المستقبل مط
دد وتدريب القادة الُجدد في هذه المناطق. وفي الوقت القريب عن طريق إعطاء األولوية لتوظيف األعضاء الجُ 

الحالي نجد أن فتيات الكشافة يمارسن أكثر نشاط في المناطق الحضرية مع قلة من المناطق الريفية خارج العاصمة 
 و كافة قطاعات المجتمع ولكن معظم أنشطة فتيات الكشافة تتواجد. وإن حركة فتيات الكشافة منفتحة نحأوالن باتور

عضو أي  2500% من كل األعضاء هم طالب المدارس. وفي الوقت الحالي يوجد 22في المدارس حيث أن 
المحافظة على العضوية وزيادتها في  وإن خطة المنظمة اإلستراتيجية هي .1020عضو في عام  100بزيادة من 

 عضو. 1000المقاطعات األخرى لتحقيق الهدف المرجو وهو 
 

 عالعالقة مع المجتم -5
عالقات وثيقة مع الحكومة.  GSAM، ال يوجد لدى جمعية مونغولياكسائر المنظمات غير الحكومية األخرى في 

لألطفال وقلة  ولكن لديهم عالقات جيدة مع الهيئة الوطنية لألطفال وقلة من الوكاالت األخرى مثل هيئة المياه الوطنية
هي السيدة/ س.  مونغوليايسة الحالية لجمعية فتيات الكشافة في من الوكاالت األخرى مثل هيئة المياه الوطنية. الرئ

وجد مونغوليا. وتهي عضو في البرلمان وهناك فرص جيدة إلبراز صورة حركة فتيات الكشافة بأنحاء واودونتويا 
ل رفاهة ية والكاثوليكية وينظموا أنواع مختلفة من األنشطة معاً ألجزلدى الجمعية اتصاالت جيدة مع المنظمات البو

المجتمعات. كما أن الجمعية قد عملت أيضاً عن قرب مع جمعيات كشافة مونغوليا التي تدعمهم من خالل مشاركة 
تفعله جمعية فتيات ما الموارد البشرية والخبرات. وهناك احترام متبادل بين المنظمتين. ويقدر الجمهور والعامة 

 عوا أنشطتهم لتشمل الشباب في مزيد من المناطق.ويتوقعوا منهم أن يوس GSAMالكشافة في مونغوليا 
 

 الشئون المالية -6

مونغوليا من رسوم العضوية وجمع األموال. إذ يدفع كل يتكون مصدر الدخل الرئيسي لجمعية فتيات الكشافة في 
دوالر  MNT (22منت  21,000دوالر أمريكي( ولألعضاء البالغين  2,5) MNT منت  5000عضو من الشباب 

دوالر أمريكي( لألعضاء الشرفيين المتطوعين وتحصل الجمعية على  25) MNTمنت  50,000يكي( و أمر
. ومن المنظمات األعضاء األخرى في اإلقليم وكذلك المساندين WAGGGSمساندة جيدة من إقليم آسيا الباسفيك في 

 لية.إلى بناء المهارات في جمع األموال وتنمية الموارد الما GSAMوتهدف جمعية  
 

 )التصويت للعضوية الكاملة، مطلوب ثلثي األغلبية(  

 المقترح المطروح للتصويت

 ،  Girl Scout Association of Mongoliaمونغوليا جمعية فتيات الكشافة في  أن يتم االعتراف بعضوية ب
 ات الكشافة.وهي المنظمة الوطنية لـمونغوليا كعضو كامل العضوية في الجمعية العالمية للمرشدات وفتي
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MYANMAR GIRL GUIDES   جمعية مرشدات ميانمار  
 

 المعلومات

وتايالند والهند والوس ميانمار، رسمياً هي جمهورية إتحاد ميانمار وهي دولة ذات سيادة في جنوب شرق آسيا تحدها الصين 
قسام اإلدارية أيضاً إلى مناطق داو. كما تنقسم األ اي بايوبنجالديش. وتنقسم البالد إلى سبع واليات وسبعة أقاليم، وعاصمتها ن

 تتجزأ أيضاً إلى بلدات وضيعات وقرى. 
 

% 55 ،مليون نسمة 55وبحسب تقديرات التعداد الكلي للسكان يوجد في ميانمار  3891وجرى آخر تعداد لسكان ميانمار عام 
سنة، وُيشكلوا نسبة  38و  5ن مليون من الشابات تتراوح أعمارهن بي 9,7منهم من اإلناث. وُيقدر بأن هناك ما يزيد عن 

 في المائة من تعداد السكان الكلي.  31,1
 

ية بصورة وتعيين حكومة مدن 1535 عام عامة في  نقالب العسكري بعد انتخابات، تم رسمياً حل مجلس اال1533وفي 
، إال أن الدولة اتخذت 1559ن احتفظوا بنفوذهم الهائل من خالل الدستور الذي تم إقراره عام اسمية. ورغم أن العسكريي

 واقتصاد السوق. يخطوات نحو التخلي عن سيطرة الحكومة وتولت  ميانمار إصالحات جوهرية نحو النظام الديمقراط
 

يعيشون تحت خط الفقر على المستوى الوطني، إال أن النمو االقتصادي في  افي المائة من السكان الزالو 15,6ورغم أن نسبة 
تحسن الثقة الملموس في النشاط التجاري وصادرات السلع ورواج السياحة  بسبب. وقد نتج ذلك 1531ميانمار قد تسارع في 

حتى رغم أن االستقرار السياسي على المدى  ،والنمو االئتماني. ومن المتوقع أن يستمر االقتصاد في أن يحقق نمواً قوياً 
  الزال غير مؤكد لحد ما. األطول في ميانمار

 

 التقرير
 

 المرشدات: معلومات الخلفيةحركة 
مرة للمرشدات عام زبدأت حركة المرشدات في إتحاد بورما )االسم السابق لجمهورية اتحاد ميانمار( عندما تأسست أول 

. وكانت مجموعات المرشدات مقرها أساساً في مدارس اإلرساليات في (YWCA)عن طريق جمعية الشابات المسيحية  3836
. وفي عام 3851ب آا كمنظمة عضو في أغسطس/ مرشدات بورمبإتحاد جمعيات  WAGGGS ذلك الوقت. وقد اعترفت

، أصبحت المنظمتان لحركة المرشدات وفتيان الكشافة منظمة مشتركة تحت اسم اتحاد جمعية بورما لفتيان الكشافة 3861
المرشدات لم يتم إلغائها إطالقاً. وبدالً  والمرشدات. ورغم أن الحكومة قد ألغت حركة الكشافة بعدها بفترة قصيرة إال أن حركة

م بأن الجمعية قد تم حلها إلخطاره WAGGGSمن ذلك أرسل المجلس المركزي إلتحاد جمعية مرشدات بورما خطاباً إلى  
 . 3861في بداية شهر مارس/ آذار 

 
 ا:وقد جاء في نص السجل األخير الذي وجد في المكتب العالمي فيما يتعلق بـ بورم

 

)النشرة العالمية  3866 (تشرين األول/ أيلول)خالل سبتمبر/ أكتوبر  38تقديم إعالن رسمي في المؤتمر العالمي رقم  "تم
( لإلقرار وقد تم باإلجماع قبول المقترح المطروح للتصويت بأن بورما لم تعد تعتبر ضمن قائمة المنظمات 11، صفحة 3516

بأن ذلك اإلقرار الذي أصدرته اللجنة العالمية لم يكن بأي حال إلغاء  وقد تم أيضًا التفسير .WAGGGSاألعضاء في 
ما هو اإلجراء المتبع عندما يحين الموعد الذي تفكر فيه  الفيليبين:  سألت 38تمر العالمي رقم للعضوية. وجاء نص تقرير المؤ 

ة بأن إقرار الجمعية العالمية لإلجراء الذي اتخذته بورما بالعودة إلى عضوية الجمعية العالمية. وأجابت السيدة/ ليكياردوبولو قائل
  وأنه لم يتم إتباع اإلجراءات المعتادة لإللغاء."اللجنة العالمية ال يُشكل بأي حال إلغاءًا للعضوية 

 
 ا. ولم توجد أي سجالت أخرى أو أي مستندات في المؤتمرات العالمية تفيد بأنه قد تم إلغاء عضوية إتحاد بورما أو مناقشته

 

 في ميانمار  حركة المرشداتتطور 

 بدون نجاح. 1555قامت لجنة آسيا باسفيك بعمل اتصال مبدئي بين التسعينات من القرن الماضي وحتى عام  -

عندما بدأ مجلس أوزاكا لجمعية فتيات الكشافة في اليابان بمشاريع خدمة في ميانمار  1557جاءت االنطالقة عام  -
 GSJالتي كانت نشطة هناك. وأكدت جمعية فتيات الكشافة في اليابان  (YMCA)سيحية من خالل جمعية الشبان الم

التعليم في  وكيل وزارةإلى دعوة نهائية لاللتقاء مع  يانجون، األمر الذي أدى   YMCAوجود اتصاالت قوية مع 
 .1531ميانمار خالل شهر يناير/ كانون الثاني 
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  3102 /كانون الثانييناير
ق إقليم آسيا الباسفيك مع وكيل وزارة التعليم وكبار المسئولين عن إعادة تأسيس حركة المرشدات. ولقد التقى فري -

. وقد 1531مدرسة في نوفمبر/ تشرين الثاني  39قامت الوزارة بالفعل بإدخال أنشطة المرشدات والكشافة في 
 مدرس 85اث في ذلك الوقت( بتدريب وا أي قادة سابقين من اإلنجدقامت مجموعة من الكشافة السابقين )لم ي

فتاة ككشافة ومرشدات وأقيم معسكر  855فتى و  855% كانوا من المدرسات(. وبعد ذلك تم توظيف 55) ومدرسة
 . WAGGGSلهم. وتم شرح المتطلبات للعضوية في 

 

  3102 / تموزيوليو 
اليابان وتم تقديم شهادة دولة تعمل نحو تم دعوة ميانمار لحضور مؤتمر آسيا الباسفيك اإلقليمي الذي انعقد في  -

 العضوية إليهم.

 

  3102ب( وديسمبر )كانون األول( آخالل الفترة بين أغسطس ) 

قائد. وتم تعيين اللجنة المؤقتة إلدارة شئون الجمعية. وتم إعداد  95تم إجراء دورات تدريبية أساسية للقادة لعدد  -
وقد اشتمل ذلك على إعداد اإلجراءات المالية والقواعد اإلرشادية وقاعدة  مسودة الدستور وإنشاء الهياكل التنظيمية.

. ومن خالل 1531على دستورهم في فبراير/ شباط   WAGGGSبيانات العضوية. ثم وافقت لجنة الدستور في 
ث تم مساندة وزارة التعليم، قام قادة المرشدات بإجراء تدريبات لمدة أسبوع خاص بهم لمجموعة من الفتيات حي

 فتاة كمرشدات. 1655قائدة و  557تسجيل هؤالء الفتيات كلهم كدفعة أولى من المرشدات. وكان هناك 

 

  3102 / كانون الثانييناير
قائدة من المرشدات حيث  59نخبة مكونة من تدريباً متوسطاً لقادة المرشدات، وهم  أجرى فريق إقليم آسيا الباسفيك -

 31لبرنامج مدته  صادروقام فريق إقليم آسيا الباسفيك بإعداد مجموعة الم .1531ب آتم تدريبهم في أغسطس/ 
 أسبوعاً لمساعدتهم في إدارة اجتماعات المرشدات. 

 

 البرنامج التعليمي    -0
هناك فريق مسئول عن البرنامج التعليمي. وقد قاموا بتعديل أقسام من الكتيب القديم للفتيات ومجموعة البرنامج يوجد 

أسبوعاً والمرجع المناظر للبرنامج. وسوف يتم ترجمته ليكون جاهزاً لالستعمال في شهر يونيو/  31تغرق الذي يس
حزيران. وسوف يتم ترويج  حركة المرشدات في مزيد من المدارس وسوف تجرى اجتماعات كل أسبوعين من 

 . 1531تشرين األول  وحتى موعد التدريب التالي للقادة الذي سيتم في أكتوبر/ 1531يونيو/ حزيران 

 

وتشتمل إستراتيجية ميانمار إلقليم آسيا الباسفيك على أسلوب منهجي خطوة بخطوة لتطوير البرنامج التعليمي الذي 
 31من  لمعد للمرشدات ممن تتراوح أعمارهنيحتاج إلى تحليل وتشاور مع الفتيات والقادة. أما برنامج المرشدات ا

سنة. وقد تم تخطيط  33إلى  7سنة فسوف يتم استكماله أوالً يليه بلوبيردز مما تتراوح أعمارهم من  39إلى 
 اجتماعات وورش إلعداد البرنامج في السنتين المقبلتين. 

 

 لتدريب ا    -3
وير األشخاص البالغين تشتمل إستراتيجية ميانمار في إقليم آسيا الباسفيك على إطار عمل بسيط لتدريب وتعلم وتط

من  95، تم تدريب 1531ب آويتكون من تدريب تقدمي سنوي للبالغين بمساندة إقليم آسيا الباسفيك. وفي أغسطس/ 
مدرسة وهم بدورهم يشاركون المهارات مع أربع إلى خمس مدرسات أخريات )في بعض  79من  المدرسات

ة المرشدات الُجدد فهماً أساسياً لحركة المرشدات. وال يوجد األحيان أكثر من خمس مدرسات(. ولقد أبرز وبرهن قاد
في الوقت الحالي مدربين ولكن فريق آسيا الباسفيك والجمعية بدئوا في إيجاد مدربين محتملين من أولئك الذين تم 

يب . وخالل هذا التدر1531تدريب المتقدم لقادة المرشدات في أكتوبر/ تشرين األول عمل تدريبهم. وسوف يتم 
سوف يتم تحديد مجموعة أساسية من قادة المرشدات القادرات لتدريب المدربين. وقد تم تخطيط ورشة إضافية 

 . 1536لتطوير برنامج التدريب ألجل التطوير والتدريب والتعلم لألشخاص البالغين وذلك لعام 

 

 لعضوية ا    -2
ات ميانمار مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني مرشدة مع حركة مرشد 1655ة من المرشدات وقائد 557تم تسجيل 

فريق إقليم آسيا  والذي وضعه. ولقد تفوقوا على هدف العضوية الذي وضعته اللجنة المؤقتة صوب أعينها 1531
. وقد تم وضع خطة عمل توضح األهداف المرجوة ألعداد العضوية وإستراتيجية العضوية. 1531الباسفيك لعام 
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عندما يبدأ الفصل الدراسي الجديد بالمدارس وسوف  1531دات إضافية بعد يونيو/ حزيران يازوسوف تكون هناك 
 تبدأ حركة المرشدات في المدارس كنشاط كل أسبوعين مشارك للمنهج الدراسي.  

 

وفي الوقت الحالي نجد أن التواصل داخل حركة المرشدات تدعمه وزارة التعليم من خالل قسم التعليم األساسي رقم 
إلى األقسام األخرى. وتوزيعها المعلومات عن حركة المرشدات  سيقوم بنشر)المسئول عن إقليم يانجون( الذي  1

ولقد تم بالفعل تخصيص العديد من األعضاء العاملين من وزارة التعليم لتنسيق أنشطة حركة المرشدات والكشافة في 
ت للمنح من الوزارة لتدريب بدالت نظامية لألشخاص المدارس. وسوف تساند هذه أيضاً الجمعية في التقدم بطلبا

 البالغين والمرشدات ومعدات تدريب والسفر للمدرسات.
   

 لعالقة مع المجتمع ا    -2
 

إن إعادة تأسيس حركة المرشدات والكشافة هدف شخصي لرئيس جمهورية إتحاد ميانمار وبالتالي فإن كافة 
 غير الحكومية تدعم تماماً هذه المبادرة.  المصالح والوزارات ذات الصلة والمنظمات

 

وهناك الكثير من التغطية اإلعالمية. وفي بداية الفصل الدراسي تم استخدام تعبير الكشافة في لغة ميانمار سواء 
لوصف المرشدات وأيضاً الكشافة. ولكن من خالل المناصرة القوية وترويج مصطلح المرشدات في لغة ميانمار فيتم 

حالياً بكيفية سليمة عند مشاركة المرشدات. وإن كافة األعضاء يرتدون في الوقت الحالي الزي األزرق  استخدامها
أيضاً  WAGGGSواألبيض الخاص بالجمعية مع الشعار الصحيح للنبتة ثالثية األوراق والطاووس. ولقد ظهر قادة 

 اهتماماً بالغاً من الصحافة. في اآلونة األخيرة في مجموعة من وسائل اإلعالم المحلية كما تلقوا 

 

 لهيكل واإلدارةا      -5

. وتتكون لجنتها من ستة أعضاء تقود البروفسور  تيم هال كيا اللجنة المؤقتة وهي من القادة المشهورين في ميانمار
نائب  هو أحد المعينين من وزارة التعليم لقيادة إعادة ترسيخ حركة المرشدات والكشافة. وكذلك اللجنة مستشارو

المفوض الرئيسي )وأيضاً البرنامج( لشئون التدريب واالتصاالت والمالية. وتلتقي المجموعة األساسية بصفة منتظمة 
بصفة منتظمة ويتم االحتفاظ بمحاضر الجلسات  متطوعة. حيث يلتقون 15كبر من نحو وتدعمها مجموعة أ

 الرسمية.  مالجتماعاته

 

حتى اآلن موافقة  WAGGGSغة العمل الرسمية في ميانمار. ولكن لم تتسلم  ويجري حالياً ترجمة الدستور إلى ل
 خطية من وزارة التعليم لمساندة إنشاء حركة مرشدات ميانمار.

 

 لشئون الماليةا      -6     

دوالر  8555دوالر أمريكي ولقد صرفت  13,555تلقت مرشدات ميانمار في الوقت الحالي هبات تبلغ قيمتها نحو 
ي في ورش التدريب والقرطاسية. ويجري االحتفاظ بسجالت مالية وإن الجمعية على علم بالقواعد اإلرشادية أمريك

الخاصة باالمتثال من النواحي القانونية والمحاسبة. كما أن الجمعية على علم بمسئولياتها المالية بمجرد قبولها في 
  . ولقد تم إعداد إستراتيجية لجمع األموال.WAGGGSعضوية 

 
 

 )التصويت للعضوية الكاملة، مطلوب ثلثي األغلبية( 
 

 االقتراح المطروح للتصويت

)التي كانت ُتسمى من قبل إتحاد جمعية  Myanmar Girl Guidesمرشدات ميانمار  جمعية اعتمادبأن يتم 
د اوهي المنظمة الوطنية لجمهورية إتح ،(Union of Burma Girl Guides Association مرشدات بورما

 كعضو منتسب في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.  15في المؤتمر العالمي رقم  ميانمار،
 


