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Did Scouting and Guiding had international aim at the 

beginning? 

 هل كان للكشافة و المرشدات هدف أو غرض عالمي في البداية؟

Early version of the 

Law 

 النسخة األولى من القانون 

4. “A Scout is a friend to all, and 

a brother to every other Scout, no 

matter to what social class the other 

belongs.” 

 ، والمرشدة  صديقة للجميع»

 أخت ألي مرشدة أخرى، بغض النظر عن 

 التياالجتماعية الطبقة 

 ".تنتمي إلها األخيرة



“I promise, on my honour: 

1. To do my duty to God and the 
King. 

2. To help other people at all 
times. 

3. To obey the Scout Law.” 

The creation of Scout 

delegations all over the 

British domains had the aim 

to maintain loyalty to the 

Empire! 

لقد كان الهدف من تأسيس جميع 

المجموعات اإلرشادية و الكشفية في 

، هو البريطانية المقاطعات أنحاء جميع 

 !لإلمبراطوريةالوالء الحفاظ على 

 أن  أعد بشرفي

 أقوم بواجبي نحو هللا و السلطان  1.

أن أساعد اآلخرين في جميع 2.
 األوقات 

أن اتبع قانون الكشافة و 3.
 المرشدات 



Two things happened …حدث شيئين 

 

1.Scout/Guide 

groups started to 

arise worldwide 

before 1920s 

(when the 

organisations were 

stablished)  

 

األول بدأ ظهور .1

مجموعات الكشافة و 

جميع أنحاء المرشدات في 

  1920قبل عامالعالم 

عندما تم تأسيس )

 (المنظمات



2. The Great War (1914 – 1918) 

 (1918 -1914)الحرب العالمية .2



Those two elements lead BP to a 

“internationalist conversion”. 

 إلى  BP باولالعنصران التاليان دفعا بادن 

 ".التحول إلى المنظور الدولي»

 

National Supremacy 

 سيادة المواطن 

Cultural Supremacy 

 سيادة الثقافة



BP felt it necessary to make the concept of 

“brotherhood to all” even more explicit 

أكثر " األخوة للجميع"مفهوم وجد أنه من الضروري جعل  باولبادن 

 وضوحا

Final formulation of 

the Law 

 الصياغة النهائية للقانون

 “A Scout is a friend to all, and a brother to 

every other Scout, no matter to what 

country, class or creed the other may 

belong.” 

 صديقة للجميع، والمرشدة  

 العقيدة الدولة،ألي مرشدة أخرى، بغض النظر عن أخت 

 التياالطبقة االجتماعية 

 ".األخيرةتنتمي إلها 

 



 “A Scout is a friend to all, and a brother to 

every other Scout, no matter to what 

country, class or creed the other may 

belong.” 

 المرشدة  صديقة للجميع، و

 العقيدةالدولة، أخت ألي مرشدة أخرى، بغض النظر عن 

 التياالجتماعية الطبقة 

 ".تنتمي إلها األخيرة

 

4. “A Scout is a friend to all, and 

a brother to every other Scout, no 

matter to what social class the other 

belongs.” 

المرشدة  صديقة للجميع، و»  

 أخت ألي مرشدة أخرى، بغض النظر عن 

التيالطبقة االجتماعية   

".تنتمي إلها األخيرة  
 



Loyalty to the Country 

 الوالء للدولة 
  

Fraternity between Countries 

 األخوة بين الدول 

Social Class (as said in 1908)  

 1908الطبقة االجتماعية كما تم التصنيف عام 

Race العرق 

Origin  األصل 

Creed   العقيدة 

 التمييز والتعصب



Is the International Dimension an important part of 

our Method? 

 نهجنا؟البعد الدولي جزءا هاما من هل 

WAGGGS Mission 

WAGGGS Mission مهمة الجمعية العالمية 

“To enable girls and 

young women to 

develop their fullest 

potential as 

responsible citizens of 

the world.” 

تمكيين الفتيات و الشابات من 

تنمية كامل قدراتهن لتصبحن  

 في العالم  واطنات مسؤوالت م



International experiences of 

Madagascar  

 التجربة العالمية بمدغشقر



International experience – 

locally 

 التجربة العالمية على المستوى المحلي 



GLOW – Pen pal 

 المنصة اإللكترونية للجمعية العالمية جلو

 و الصداقة عبر المراسلة  



WAGGGS world conference 

 المؤتمر العالمي للجمعية العالمية 

Africa Regional conference 

 مؤتمر افريقيا اإلقليمي



International Training: Juliet Low 

Seminar 

 لووندوة جولييت : التدريب العالمي



International Training: Helen 

Storow Seminar 

   ستوروندوة هيلين : التدريب العالمي



International Training: Be the change 

 كوني التغيير: التدريب العالمي



World Centers Volunteering 

 التطوع بالمراكز العالمية



WAGGGS Delegation: COP – CSW – UNGA 

 وفد الجمعية العالمية بمؤتمر تغير المناخ و لجنة وضع المرأة و

   المتحدةلألمم الجمعية العامة 



International Training: Free being me 

 حرة ألكون أنا : التدريب العالمي



International Training: Stop 

Violence Against Women 

 وقف العنف ضد المرأة : التدريب العالمي

 



International Training: Prepared to 

learn – Prepared to lead 

 مستعدة للقيادة  -مستعدة للتعلم: التدريب العالمي



International Training: WLDP – NLDP 

 WLDP – NLDPالتدريب العالمي 



International Training: International 

Catholic Conference of Guiding 

المؤتمر الكاثوليكي العالمي : التدريب العالمي

 للمرشدات 



YESS PROGRAM 

 YESSبرنامج 



International 

experiences of 

NUGGGS 

(Armenia) 

الخبرة العالمية 

NUGGGS  

 من أرمينيا



Participation in the international 

events 

 المشاركات باألحداث العالمية 
• JLS 

• HS 

• WLDP 

• FBM 

• STW 

• YWWF 

• Academy 

• Conferences 

• Forums 



International partnership projects 

 مشاريع الشراكات العالمية 

http://www.girlguiding.org.uk/default.aspx
http://www.girlguidingnwe.org.uk/


Volunteering in the World 

Centers or the Region 

 التطوع بالمراكز العالمية أو باإلقليم 

Advisory 

Council on 

Youth of 

the Council 

of Europe  

المجلس 

االستشاري 

بالمجلس للشباب 

 أوروبا



Volunteers or scout/guide groups visiting 

Armenia for other projects  

المتطوعين أو مجموعات المرشدات و الكشافة التي زارت 

 أرمينيا من أجل مشاريع أخرى 

Belgium بلجيكا         France فرنسا  



CIS project 

 CISمشروع 

Partner countries 

 

• Armenia 

• Belarus 

• Georgia 

• Russia 

• Ukraine 

 

 المشاركة الدول 

 أرمينيا•

 روسيا البيضاء•

 جورجيا•

 روسيا•

 أوكرانيا•




