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أنھا تسبب بساللة جدیدة من فیروس كورونا ، وھي عائلة من الفیروسات المعروفة  ھو  19 –كوفید 
 ةخفیفبدرجة مرض المن  ونیعانمعظم األشخاص الذین یصابون بالعدوى .  الجھاز التنفسيبالتھابات 

یمكن أن ینتشر المرض من شخص آلخر عبر . قد یكون أكثر حدة بالنسبة آلخرین ھویتعافون ، لكن
  . بالسعال أو الزفیر 19-قطرات رذاذ صغیرة من األنف أو الفم تنتشر إذا قام شخص مصاب بكوفید

 
أن مستوى المخاطرة العالمي مرتفع ، وتعمل مع خبراء عالمیین ) WHO(أعلنت منظمة الصحة العالمیة 

ومنع تفشي ھذا لتقدیم المشورة إلى البلدان واألفراد بشأن تدابیر حمایة الصحة  ؛وشركاءوحكومات 
 . الوباء

 
  coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/news: مزید من المعلومات على

 
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة سالمة ورفاھیة موظفیھا ومتطوعیھا وأعضائھا على تأخذ 

المقدمة من نحن نتبع النصیحة  كمنظمة ،. عن كثب  19 -نراقب وضع تفشي كوفیدنحن ، ومحمل الجد
من  واثقونونحن  ،وتوجیھات الحكومات المحلیة الخاصة بنا،التأمین  كةمنظمة الصحة العالمیة وشر قبل

وبعض  ،صینالبر الرئیسي للالسفر إلى  منعتضمن ھذا حالیًا ی. بھا معموالً أن لدینا التدابیر الصحیحة 
 . أجزاء من كوریا الجنوبیة وشمال إیطالیا

 
تخذ تو ،بشكل أفضل ھاوأعضائ بلدھاعرف تمنكم  منظمةٍ المنظمات األعضاء ، فإن كل  مبوصفك

. صالحیاتھا القانونیة في حیزلضمان سالمة وأمن ورفاھیة المرشدات وفتیات الكشافة الالزمة القرارات 
ئح ا، ونص)تقاریر الحالة(الصحة العالمیة  من منظمة آخر المستجداتعلى مراقبة  منحن نشجعكو

عند تنظیم  التي تتعاملن معھا،شركات التأمین  و ،المحلیة اتكموإرشادات السفر التي تقدمھا حكوم
 . السفر واسع النطاق داخل الدولةأو  ادولیً التي تتطلب السفر  المناسبات

 
  (CSW64) المرأةوضع  لجنة

 
في  مخططھاستراجع  (CSW64) المرأة وضع أن لجنة (UN) اعتباًرا من الیوم ، أعلنت األمم المتحدة

ألغت اللجنة المناقشة العامة وجمیع األحداث الجانبیة  .ضوء المخاوف المتعلقة بمرض فیروس كورونا
للفتیات المرشدات وفتیات  الجمعیة العالمیة في ضوء ذلك، قامت  .وقررت عقد اجتماع إجرائي فقط

 المقرر حضورھا لن یسافروا 14ال الدعوة الـ ، وأبطCSW64 بتعلیق جمیع األنشطة المتعلقة بـ الكشافة
 .بعد اآلن إلى نیویورك

 
 

 المؤتمر العالمي
 

فیما یتعلق بالتجمع  الموقف عن كثبفیما یتعلق بالمؤتمر العالمي السابع والثالثین ، یراقب فریق التخطیط 
قراًرا في عطلة نھایة  العالميللمخاطر ، سیتخذ المجلس  شاملٍ  على تقییمٍ  ابناءً و. العالمي القادم في أوغندا

أم سیحدث  ،یمضي قدماً كما ھو مخطط لھساألسبوع األولى من شھر أبریل حول ما إذا كان الحدث 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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سالة لإلعالن عن ھذا القرار ، ، سیتم نشر ر 2020أبریل  6األسبوع الذي یبدأ في  وخالل. طارئ
حجز  بعدمریق التخطیط المشاركین في غضون ذلك ، ینصح ف. بدء المؤتمر منأشھر  3 قبلإشعار ك

 . السفر أو اإلقامة مع استمرارنا في مراقبة التطورات
 

، فإننا نواصل مراقبة الموقف بشكل نشط یومیًا ، وسنتواصل  في تطور مستمرنظًرا ألن ھذا الموقف 
 . كلما استدعى األمر ذلك ممعك

  
لین توماس، ا، فیرجى االتصال بـماجد19-بـكوفیدإذا كانت لدیكم أي دواعي قلق أو أسئلة عامة تتعلق 

ھاتفیًا  أو  Magdalene.Thomas@wagggs.orgرئیسة العملیات الدولیة بالجمعیة العالمیة على 
 488 336 2074 44+ على
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