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 السادة رؤساء ورئیسات منظماتنا األعضاء األعزاء،

 
ھو ساللة جدیدة من فیروس كورونا ، وھي عائلة من الفیروسات المعروفة بأنھا تسبب   19 –كوفید 

یصابون بالعدوى یعانون من المرض بدرجة خفیفة التھابات بالجھاز التنفسي . معظم األشخاص الذین 
ویتعافون ، لكنھ قد یكون أكثر حدة بالنسبة آلخرین. یمكن أن ینتشر المرض من شخص آلخر عبر 

  بالسعال أو الزفیر. 19-قطرات رذاذ صغیرة من األنف أو الفم تنتشر إذا قام شخص مصاب بكوفید
 

      ذا التفشي وأصدرت ھذا األسبوع تصریًحا بأنبتقییم ھ (WHO) تقوم منظمة الصحة العالمیة
تعمل منظمة الصحة العالمیة مع خبراء عالمیین وحكومات  .یمكن وصفھ بأنھ وباء 19 –كوفید 

تؤكد منظمة  .تفشي ھذا الوباء وشركاء لتقدیم المشورة للبلدان واألفراد بشأن تدابیر حمایة الصحة ومنع 
 .من أجل حمایة اآلخرین 19 –كوفید  الجمیع حمایة أنفسھم من الصحة العالمیة على أنھ یجب على

 
 ومتنامیة مزدھرة وموحدةالحفاظ على الحركة 

 
ودعمنا لألعضاء في  ،فرقنا وبرامجنا بما یجري خالل دائمٍ  على اطالعٍ  مكما وعدنا ، نرید أن نبقیك

في حین وعن بُعد ، وھو األمر المعتاد بالنسبة للعدید من فرقنا.  یعملونالوقت الحالي. الموظفون اآلن 
 ، أعضائنا.مأن بعض أنماط العمل قد تغیرت ، فإننا ال نزال ملتزمین تماًما بتقدیم الخدمات لك

 
لعالمیة للمرشدات وفتیات ، أھمیة دور وقیمة الجمعیة اوقت الحالي ، أكثر من أي وقت مضىندرك في ال

بالمرشدات وفتیات الكشافة حول  مأعضائكربط و منعمل بشكل خاص كجسر لربطك، حیث الكشافة
 لتجمیع النصائح والموارد واألفكار في مكان واحد.؛  مساحة رقمیة ألعضائنا بإنشاءولھذا قمنا  العالم.

 
أفضل ما تقدمھ حركة المرشدات وفتیات الكشافة حول العالم.  ونبرزنرى ونشارك  األوقاتھذه مثل في 

، من نیران المخیمات إلبقاء الحركة موحدة ومتصلة ؛لألدوات ةومتكیف ةجدید اتاستخدام نرىحیث 
 . یةشارات المجتمعالإلى  ،على اإلنترنت

 
 مسموعة ھاوجعلورفع أصواتنا ا االستمرار في التحدث علنً 

 
في أجزاء المطبقة و متباعدة،مادیة للبقاء على مسافات  اإلرشادیةخالل ھذا الوقت ، ندرك أن المبادئ 

الجمعیة  موقفة بیان وثیقوتستكشف تضع ضغًطا إضافیًا على الفتیات والنساء.  ،كثیرة من العالم
التي تواجھھا الفتیات، وكیف المحددة المخاطر ومكامن شدة التأثر  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

قزمات الصحة العامة أل یمكن واتخاذ  دعواتنا للعملمن  و، عدم المساواة بین الجنسینمن  أن تعّمِ
 .إجراءات

 
، ولھذا السبب سنستمر في تقدیم منصات التحدث عالنیةً مدى أھمیة استمرار الفتیات في أیًضا نحن نعلم 

الوضع  لتكییف البرمجة مع تعمل فرق البرامج لدینا بجدٍ و. نلمواصلة عملھ الشابات راتللمناِص 
برنامج لضمان استمرار قدرة الفتیات على مشاركة صوتھن وإیصال رسالتھن عن بعد ، مثل  ؛الحالي

YESS ) المدعومة بالفتاةالتغذیة برنامج أو  ،)حركة تبادل الشباب من الجنوب إلى الجنوبمشروع، 
 .عبر اإلنترنتوقف العنف ل سریالنكاأو حملة 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/
https://www.wagggs.org/documents/3705/Position_Paper_on_COVID_19.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3705/Position_Paper_on_COVID_19.pdf
https://twitter.com/YessMovement
https://twitter.com/YessMovement
https://twitter.com/YessMovement
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/girl-powered-nutrition/
https://www.facebook.com/SriLankaGirlGuides/posts/3150702281628780
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حجز ، فإنھا تواصل تقدیم أنشطتھا وبرامجھا من خالل أمام الما تظل مراكزنا العالمیة مغلقة بینو

ق المھمة یالبرامج وفرفریق عبر اإلنترنت ، بما في ذلك زیادة التعاون مع  تدریبات ومناسبات
 األساسیة.

 
ونبحث عن طرق  ،قةعلّ الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مُ  مناسباتأخیًرا ، تظل العدید من 

التخاذ القرار  االتصال بكم؛ ود المجلس العالمي األسبوع المقبلاسیع،  ونبدیلة لآلخرین. كما تعلم تنفیذ
 مؤتمر العالمي لھذا العام.من أجل البشأن أفضل خیار 

 
أو  اتاإلقلیمی اتالمنسق، واإلقلیمیة لجانكممع  البقاء على تواصلھذه الفترة معًا ، یرجى  نخوضبینما و

 . membership@wagggs.org وفریق العضویة على ،العالقات اتمدیر
 

تظل سالمة المرشدات وفتیات الكشافة ورفاھتھن وصحتھن في كل مكان ھي شاغلنا األساسي. لألسئلة 
، رئیسة  Magdalene Thomasرجى االتصال بـماجدالین توماس، ی19 -العامة المتعلقة بكوفید 

أو عبر   Magdalene.Thomas@wagggs.orgالعملیات الدولیة بالجمعیة العالمیة على : 
 488 336 2074 44+الھاتف: 
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