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 السادة رؤساء ورئیسات منظماتنا األعضاء األعزاء،

 
 الجمعیة العالمیة في نلتزم ، كورونا فیروس لوباء المختلفة التأثیرات مراقبة العالم یواصل بینما

 .بھا نقوم التي التغییرات على مبإطالعك
 

 لقدو. 150 الـ األعضاء منظماتنا جمیع المشتركة في والخبرة بالتضامن قوي شعور ھناك ، بالفعل
 .العالم أجزاء من جزء كل في والفتیات والمتطوعات القائدات قبل من العدیدة القصص ألھمتنا

 
 في ملك الدعم تقدیم في الكشافة وفتیات للمرشدات العالمیة الجمعیة في استمرارنا كیفیة في وبینما ننظر

مع بعضھا  مجتمعاتناشمل  ، وجمع الشابات أصوات لتضخیم الفرص وتوفیر ، والبرامج األنشطة تنفیذ
 .مختلف بشكل األشیاء ببعض القیام أیًضا علینا ، وأخوة تضامن في البعض

 
 مع ، استجابتنا في استراتیجیین نكون أن إلى بحاجة أننا ، منكم العدید إلى خالل تحّدثنا من ، نعلم نحن

 والعمل ، الحركة استمرار على الحفاظ في مدعمك خاللھا من یمكننا طریقة أفضل على جھودنا تركیز
 .وكحامالت للشعلة كجسر

 

 
 

 
 

 ـم ، منظماتنا األعضاءالقیام بدعمكـ
 .مباشر دعمٍ من خالل إمدادكم ب یوًمأ بیوم، مبمساعدتك ملتزمین زلنا ماھو أننا  ، األمر األكثر أھمیة

 لمساعدتكم ؛ المستشارین كبار عمل مجموعة من استشاري دعم على للحصول بطلب تقّدموا •
 أو القیادة أو التمویلطلبات  أو المنح أو البرنامج تنفیذ التي طرأت على التغییرات استكشاف في

 .االتصاالت
 نحنو - الكبیرة الخبرة ذوي والمتطوعات الموظفین من اإلقلیمي مفریقك مع مباشرة واتحدث •

 .منھن بشكٍل شخصي ات، كلٍ دولیال اتمفوضال مع نتواصل

 اعملــــوا كجســـر
 للتحدث للفتیات منصة وتوفیر علیھن، تؤثر التي القضایا حول أعضائكم أصوات تضخیم نرید

 .للتغییر بصفتھن صانعات عالنیة
 
 فیروس وباء خالل والشابات الفتیات سالمة حول موقفنا وثیقة بیان وشاركوا واستكشفوا اقرأوا •

 .كورونا
 .العالم أنحاء جمیع في من أجل الفتیات الفتیات كتبتھا التي المدونات اكتشفوا •
 .للشباب المتحدة األمم مبعوث بقیادة اإلنترنت عبر العالمیة الندوات مع اانضموا وتفاعلو •

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-DF8EDT95Oc-eXCA8hVp6EsQnW4kF36f9X9_WYzEkDDed-g/viewform
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://www.wagggs.org/ar/blog/
https://www.un.org/youthenvoy/2020/04/copingwithcovid-a-webinar-series-on-young-people-and-mental-health/
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 وـــــّور وننمــــــلنتط
 . وة على تواصل دوليـبقي األخنحن نُ 

 ShareTheLight # مع ھاشتاج و الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مع واتواصل
 (شاركوا النـــور) :

 . أبریل 18في  "المركز العالميالمناسبة العالمیة "نیران معسكر في 

 (تحّدي غنوا معنا) . #SingalongChallengeعلى ھاشتاج  معسكرنا االفتراضي في

 من أجل األخوة .، أضیئي شمعة  انستجرام أو فیسبوك كل یوم أحد على

على اإللھام واألفكار والنصائح من األعضاء اآلخرین حول العالم حول التعامل مع الفتیات  وااحصل
 . المنزل واألنشطة التي یقودھا المجتمعفي  ابقوا أنشطة من خالل

 

 لنتطــــــّور وننمـــــو

 . نرید أن نساعد جمیع أعضائنا على االستمرار في تقدیم األنشطة والبرامج بأمان وبطرق جدیدة

للمركز العالمي للجمعیة العالمیة للمرشدات  ملف أنشطة "من بیت لبیت" بتحمیل واموق •
 ابیرق ئكم .مع أعضاوفتیات الكشافة، وشاركوه 

ار واالستمر ،للبقاء على اتصال الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة نصائح وااكتشف •
 . المرشدات وفتیات الكشافة بأمان عبر اإلنترنت حركةأنشطة  في

 

 األموال جمع
 .نحن نعمل على ضمان مستقبل مستدام لمنظمتنا وحركتنا

اللتمــاس الجمعیـة العالمیـة للمرشدات وفتیات الكشافة بخصوص فیروس  المــرتقبالق ــاإلط •
 . 19 –كوفید 

في  برامجنا الممولة ، عبر اإلنترنت لتنفیذطرق جدیدة  إلیجادنحن نعمل مع رعاتنا وشركائنا  •
  حالتي االتصال وعدم االتصال بالشبكة .

https://bit.ly/sharethelightlink
https://bit.ly/sharethelightsongsheet
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/for-her-digital-world/ideas-around-world/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/for-her-digital-world/ideas-around-world/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/for-her-digital-world/stay-connected/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/for-her-digital-world/stay-connected/
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 وبصفتھن. ویتصفن بالمرونة والمسؤولیة صانعات للتغییر الكشافة وفتیات المرشدات أن نعلم نحن

 وباءتجاه  العالمیة االستجابة في قیًما دوًرا - وال یزال لدیھن – ألعضائنا كان ، قائدات العالم الشابات
 .منھ والتعافي 19 -كوفید 

 األزمة ھذه خالل مجتمعاتھنبإرشاد  الكشافة وفتیات المرشدات قیام كیفیة عن قلیلة أمثلة یلي فیما
 :العالمیة

 المجتمعات على النظافة ومنتجات والصابون األقنعة بتوزیع المرشدات قامت ، وباكستان الدیشبنج في
 . الجسدي التباعد على الحفاظ مع ، المحتاجة

 الحفاظ على على الشباب لمساعدة ؛محلیین خبراء من بدعم تعلیمیة حملة كوستاریكا مرشدات أطلقت
 و المعیشة الحسنة. الصحة

 ، أقنعة بصنع المتحدة الوالیات إلى ،التشیك وجمھوریة بلجیكا من افةــالكش وفتیات داتــالمرش قامت
 الخط على یعملون الذین أولئك على وتوزیعھا ،ادــاألبع ةــثالثی ةــالطباع آالت استخدامب أو الخیاطةب إما

 . األمامي

 موجھال الجدید المرشدة تلفزیون خالل من الحركة لتنمیة مبتكرة طرقًا المرشدات تستخدم ، أسترالیا في
 .بھ نقوم ما حول المزید لمعرفة المرشدات وغیر للمرشدات

 لبیع جدیدة طرق إیجاد في الكشافة وفتیات المرشدات أبدعت ، األمریكیة المتحدة والوالیات كندا في
 العاملین على إلى مباشرة شحنھ یتم الذي رعایةصندوق البسكویت لل ذلك في بما ، البسكویت وتوزیع

 .المحلیة المجتمعات في األمامي الخط

 لتنمیة شبكات تواصلھن؛ خالل من حمالتھن إفریقیا أنحاء جمیع في YESSمشروع  فتیات واصلت
 "الفخر األحمر" . مثل قضایا عن عالنیة والتحدث حركة المرشدات، مجتمع

وذوي االحتیاجات  للمسنین والدواء الطعام بتوصیل الكشافة فتیات تقوم ، سلوفاكیا جمھوریة في
 الخاصة.

الخاص بمرشدات مالیزیا، والذي أصدرتھ مرشدة مشاركة في ندوة  ابقوا في المنزلیتضمن ملف أنشطة 
 الممارسات في القیادیة وأنماط التفكیر المستدامة التنمیة أھداف ، طرقًا لتضمین2019جولییت لو 

 .الیومیة

 فتیات ، وتشارك المحلیة أحیائھن بتقدیم المساعدة في الكشافة وفتیات المرشدات تقوم ، النمسا في
 .المحلیة للحكومة الخیریة الحملة في لیشتنشتاین في الكشافة

 وأصدرت ،بالفتاة المدعومة التغذیة مثل مواضیع على حملتھا من الفلبینیة الكشافة فتیات منظمة زادت
 .19 -كوفید  لمحاربة جدیدة شارة

 في نشط بدور للقیام ؛الكشافة وفتیات المرشدات بھا تقوم التي األنشطة من صغیرة مجموعة مجرد ھذه
 .مجتمعاتھن

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425880860760998&id=226001957415587
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3425880860760998&id=226001957415587
https://www.facebook.com/GuiasyScoutsCR/
https://www.wagggs.org/en/news/20200406-global-initiative-with-localised-impact-girl-guide-and-girl-scout-makers-use-3d-printing-to-aid-frontline-workers/
https://www.youtube.com/watch?v=FwJfMVGZ_co
https://www.girlscouts.org/en/cookie-care.html
https://www.skauting.sk/tlacova-sprava/7634/koronavirus-skauti-po-celom-slovensku-pomahaju-v-stave-nudze/
https://www.facebook.com/panduputerimalaysia/videos/662479504543178/
https://www.facebook.com/panduputerimalaysia/videos/662479504543178/
https://www.facebook.com/PfadfindergruppeDornbirn/posts/2850920764957610
https://www.facebook.com/groups/1029647337435824/?fref=mentions&__tn__=K-R
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وبینما نخوض ھذه الفترة معًا ، یرجى البقاء على تواصل مع لجانكم اإلقلیمیة، والمنسقات اإلقلیمیات أو 

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

كل مكان ھي شاغلنا األساسي. لألسئلة  تظل سالمة المرشدات وفتیات الكشافة ورفاھتھن وصحتھن في
، رئیسة  Magdalene Thomas، یرجى االتصال بـماجدالین توماس19 -العامة المتعلقة بكوفید 

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

 
 

mailto:membership@wagggs.org
mailto:membership@wagggs.org
mailto:Magdalene.Thomas@wagggs.org

