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 السادة رؤساء ورئیسات منظماتنا األعضاء األعزاء،

 
وسات المعروفة بأنها �سبب   19 –كوف�د  وس كورونا ، و�ي عائلة من الف�ي هو ساللة جد�دة من ف�ي

التهابات بالجهاز التنف�ي . معظم األشخاص الذين �صابون بالعدوى �عانون من المرض بدرجة 
حدة بالنسبة آلخ��ن. �مكن أن ينت�ش المرض من شخص آلخر خف�فة و�تعافون ، ل�نه قد �كون أ��� 

ة من األنف أو الفم تنت�ش إذا قام شخص مصاب بكوف�د .  19-ع�ب قطرات رذاذ صغ�ي   بالسعال أو الزف�ي
 

ا بأن (WHO) تقوم منظمة الصحة العالم�ة ي وأصدرت هذا األسب�ع ت��ح�
      بتقي�م هذا التف�ش

ن وحكومات  .و�اء�مكن وصفه بأنه  19 –كوف�د  اء عالميني تعمل منظمة الصحة العالم�ة مع خ�ب
كاء لتقد�م المشورة للبلدان واألفراد �شأن تداب�ي حما�ة الصحة ومنع  ي هذا ال��اء و�ش تؤكد  .تف�ش

من أجل حما�ة  19 –كوف�د  منظمة الصحة العالم�ة ع� أنه �جب ع� الجميع حما�ة أنفسهم من
 .اآلخ��ن

 لعالمیة ومراكزھا العالمیةموظفي الجمعیة ا

إن صحة ورفاھیة جمیع موظفینا ھي أولویتنا. وبناًءا على نصیحة منظمة الصحة العالمیة، وعلى 
توجیھات حكومة المملكة المتحدة ، سیعمل موظفو المكتب العالمي في لندن عن بعد لمدة ال تقل عن 

من المنزل من أجل سالمة وأمن ثمانیة أسابیع كوسیلة للطوارئ. یعمل موظفو بروكسل بالفعل 
 الموظفین المقیمین ھناك.

ویتم دعم الموظفین الدولیین والموظفین بالمكاتب لضمان حصولھم على مساحة آمنة وعملیة في المنزل 
الھاتف والبرید اإللكتروني  -للعمل. ستظل جمیع الخطوط المعتادة لالتصال المنتظم من قبل الموظفین 

 مفتوحة وُمراقبة خالل ساعات العمل. -وسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني و

مارس لمدة ال تقل عن شھرین. ونعمل مع موظفي المراكز العالمیة  23وستُغلق المراكز العالمیة یوم 
والمتطوعین على وضع التدابیر المناسبة لدعمھم ، بما في ذلك الترتیبات العملیة للمتطوعین للعودة إلى 

ذا لزم األمر. سنتواصل مباشرة مع المنظمات األعضاء المعنیة إذا أثر ذلك على المتطوعین أوطانھم إ
 في مناطقكم.

 مناسبات وبرامج الجمعیة العالمیة

تم إلغاء جمیع فعالیات الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة واالجتماعات المباشرة واألنشطة 
شھر مایو. ونقوم بمراجعة إجراءات تنفیذ برامجنا على أساس  والسفر للموظفین والمتطوعین حتى نھایة

كل برنامج على حدة، وسنستمر في التواصل الشفاف مع جمیع المنظمات األعضاء المتأثرة بأي 
 تغییرات في التنفیذ.

كما نصحنا في رسالة سابقة ، سوف نعمم قراًرا نھائیًا بشأن المؤتمر العالمي بحلول األسبوع الذي یبدأ 
أبریل. وفي غضون ھذا الوقت، ینصح فریق التخطیط المشاركین بعدم حجز السفر أو اإلقامة  6ي ف

 بنھایة شھر أبریل.بإبالغكم قرارھم  المخیم األوروبيبینما نواصل مراقبة التطورات. كما سیقوم فریق 

 حركة المرشدات وفتیات الكشافة خالل ھذا الوقت

https://ej2020.org/covid-19-and-the-european-jamboree-your-questions-answered/
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نحن ندرك أن العدید من المنظمات األعضاء قد اتخذت بالفعل قراًرا صعبًا بتعلیق حركة المرشدات 
وفتیات الكشافة تبعًا للنصائح والسیاسات التي تنفذھا حكوماتھن المحلیة. بصفتكم المنظمات األعضاء ، 

مة منكم على درایة بإقلیمھا وأعضائھا على أفضل وجھ، وتقوم باتخاذ قرارات لضمان فإن كل منظ
 سالمة وأمن ورفاھیة المرشدات وفتیات الكشافة في نطاق سلطتھا.

إنھ في ھذه األوقات، نرى أفضل ما في حركة المرشدات وفتیات الكشافة. حیث ألھمتنا الفتیات والشابات 
یة ، بتعبئتھن للجھود في مجتمعاتھن وفي جمیع أنحاء العالم لنشر الرسائل خالل األسابیع القلیلة الماض

المھمة ، وتقدیم حلول للعزل المحتمل الذي سیحدث في العدید من البلدان. لقد رأینا تحدیات "ابقوا في 
المنزل" في جمیع أنحاء العالم ، ونیران المعسكرات اإلفتراضیة على شبكة اإلنترنت ، والشارات 

 یدة، وتدفق الدعم والطیبة من المرشدات وفتیات الكشافة في كل مكان.الجد

تظل سالمة المرشدات وفتیات الكشافة ورفاھتھن وصحتھن في كل مكان ھي شاغلنا األساسي. لألسئلة 
، رئیسة  Magdalene Thomas، یرجى االتصال بـماجدالین توماس19 -العامة المتعلقة بكوفید 
أو عبر   Magdalene.Thomas@wagggs.orgمعیة العالمیة على : العملیات الدولیة بالج

 488 336 2074 44+الھاتف: 
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