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 السادة رؤساء ورئیسات منظماتنا األعضاء األعزاء،

 
 اجتماع آخر بعد المستجدات ملك نقدم أن أردنا ،19 -كوفید  حیال المستمر الميــالع عــالوض وءــض في

 .العالمي للمجلس
 

 من مكان كل في الرائع مبعملك باالعتراف نبدأ أن ونرید جمیعًا لنا بالنسبة صعبة الفترة ھذه كانت لقد
 لنشر ؛ مجتمعھا في القیادة ، تواصل وكل متطوعة وكل فتاة منظمة عضو كل ، حیث تلھمنا العالم
 .الوقت ھذا خالل والضوء األمل

 
 التي الطریقة على تغییرات إجراء إلى بالفعل اضطررنا أننا یعني 19 –كوفید  تأثیر فإن ، تعلمون كما

 العدید مثل ، ذلك ومع. ]تجاه ھذا الوباء الكاملة الستجابتنا ھنا رابط على العثور یمكنكم[ الیوم بھا نعمل
 .المستقبل في ذلك من أبعد إلىتمتد  اآلثارفإن  ، عضائنامنظماتنا األ من

 
 دعمو ةـقیم دیمــتق في لالستمرار أنفسنا أعددناقد  أننا من التأكد إلى نحتاج ، المستقبل إلى نتطلع بینماو
 معًا القیادة وفریق المجلس العالمي عمللقد . جًدا مختلفًا سیكون عالم في ، منظماتنا األعضاء ، ملك

 المقید غیر الدخل في حاد نخفاضبا توقعات على ابناءً  الخطط وإعداد ھات،السیناریو من عدد لفحص
 .المنظمات األعضاء أولویات یرعلى توقعات بتغو ، 2021 و 2020 عامي خالل

 
 ، اآلن عملنا طریقة على اإلضافیة التغییرات من العدید بإدخال نقوم فإننا ، االعتبار في ذلك أخذ مع

 .الطویل المدى على المستقبلیة استدامتنا تأمین في لمساعدتنا
 

 القصیر المدى على العملیات نحن نقوم بتقلیص .1
 

وسنقوم بإجراء  ،وبلجیكا المتحدة المملكة في التوظیف حمایة خطط من سنستفید ، مایو 1 من اعتباًرا
 سنعلق كما. ویونیو مایو شھري خالل لذلك المؤھلین موظفینا ثلثيل تسریح مؤقت أو تعلیق عقد مؤقت

 .التحتیة البنیة استثمارات ونؤخر برامجنا بعض
 

 المھارات ذوي بموظفینا نحتفظ أننا من التأكد المطاف نھایة في نرید لكننا ، صعبة القرارات ھذه كانت
 العمالة حمایة مخططات من الكاملة االستفادة خالل منو. األنشطة تقلیص لوقت لالستعداد العالیة

 توجد ال التي البلدان في العاملین للموظفین أفضل حمایة توفیر أیًضا یمكننا ، البلدان بعض في الموجودة
 .القبیل ھذا من أمان شبكة فیھا

 
خالل الشھرین المقبلین ، سنركز مواردنا على دعم العضویة واألنشطة األساسیة ، ووضعنا آلیات للبقاء 

تاد من أعضاء الفریق. إذا كانت جھات االتصال على اتصال في الوقت الذي نعمل فیھ بعدد أقل عن المع
المعتادة لكم من الموظفین غیر متاحة ، فإن رسائل ردھم التي تفید وجودھم خارج المكتب ستوفر 

تفاصیل االتصال لعضو من الفریق یمكنھ المساعدة. وتبقى متطوعاتنا الرئیسیات نشیطات ومتاحات 
یمكنكم ، من خالل الدعم االستشاري لألعضاء [19 -وفید للمساعدة فیما یختص بالشواغل المتعلقة بك

 ] .التقدم بطلب للحصول على الدعم من خالل ھذه االستمارة
 

https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19#Arabic
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=a0671af963&e=9a87e29677
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=a0671af963&e=9a87e29677
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=a0671af963&e=9a87e29677
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 ھامحتویاتجمیع برامجنا وحن نقوم بمراجعة ن .2
 

نحن نعلم أنھ من المھم أكثر من أي وقت مضى إعطاء الفتیات منصة إلسماع أصواتھن. ونعمل على 
تكییف الطریقة التي نقدم بھا جمیع برامجنا ، وإشراك الفتیات في الموضوعات ذات الصلة بعالم الیوم ، 

، من خالل برامج  19 -لجنسانیة لكوفید مثل تصفحوا بذكاء ، والتركیز بشكل خاص على الجوانب ا
 .] یمكنكم قراءة وثیقة بیان الموقف األولیة ھنامثل أوقفوا العنف و أھداف التنمیة المستدامة. [

 
 األولویات تقییم إلعادة ، الخارجیین الشركاء مع بالتعاون ، الممولة لبرامجنا شاملة بمراجعة نقوم نحن

في  مباشر المنظمات األعضاء المشاركة بشكل جمیع مع نتواصل و. العمل وخطط النھائیة والمواعید
 أسئلة أي ملدیك كانت إذا -لھا  النھائیة والمواعید التمویل في تغییرات التي حدثت الممولة البرامج
 .الصلة ذي البرنامج بمدیر االتصال یرجى محددة،

 
 المناسبات وتأجیل العالمیة مراكزنا إغالق بتمدید قمنا .3

 
 في االعتبار في وأخذنا ، األقل على یونیو نھایة حتى العالمیة المراكز جمیع إغالق قمنا بتمدید لقد

 .العام لبقیة دولیون زوار لدیھم یكون أن المحتمل غیر من أنھ المالي تخطیطنا
 

] ، ونتوقع أنھ من تم اإلبالغ من خالل نشرة للمؤتمر[ 2021لقد أخرنا المؤتمر العالمي حتى عام 
المحتمل أن یتغیر شكل ھذا الحدث مع إدراكنا بأن منظماتنا األعضائنا سیكّن في وضعٍ مختلٍف تماًما في 

العام المقبل. ستبدأ لجنة التخطیط في مراجعة نماذج تنفیذ بدیلة مختلفة في سبتمبر، وسیجتمع المجلس 
 وًحا.العالمي للموافقة على الشكل الجدید عندما یصبح الوضع العالمي أكثر وض

 
  .2020 عام نھایة حتى معلقین والسفر األخرى الدولیة لوجھ وجھا المناسبات جمیع تظلو
 

  األموال مستدامة لجمع مبادرات على نعمل نحن .4
 

 نھایة حتى موقفنا ومراجعة الفرص لمناقشة ؛والمانحین الممولین شركائنا جمیع مع یومیًا نتحدث نحن
 .2021 عام وحتى 2020 عام

 
 أیًضا أطلقنا ، المقبل العام وحتى العام من المتبقیة الفترة خالل الدخل في النقص تقلیل إلى نتطلع وبینما

 والتي ، اآلن الحیویة األموال سیجمع النداء ھذا. ومانحیھا العالمیة الجمعیة لرعاة مخصص تضامنٍ  نداءَ 
 نداء ولكنھ طوارئ صندوق لیس إنھ. في المستقبل طاقتناكامل  إلى ستعیدنا مشاریع في سنضعھا
 مختلفًا سیكون الذي المستقبل في ملك المستمر دعمنا تقدیم على قادرین سنكون أننا لضمان ؛لالستدامة

 .جًدا
 

 ةــــالتالی واتــالخط
 

 على الوضع مراجعة نواصلحیث . منظماتنا األعضاء ، تجاھكم ملتزمین سنظل ، الوقت ھذا طوال
 نقوم. األقل على أسبوعین كل الجدیدة التشغیلیة والقرارات المعلومات كمبإبالغ ونلتزم یومي أساس
 .19 -كوفید  تطور حول والنصائح البیانات أحدثب بانتظاماإللكتروني  موقعنا بتحدیث أیًضا

https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=bd0bcb7a54&e=9a87e29677
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=bd0bcb7a54&e=9a87e29677
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=97a89d17df&e=9a87e29677
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=97a89d17df&e=9a87e29677
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 كل المجلس سیجتمع ، الیوم منو. باستمرار ھاتالسیناریو نمذجةوإعادة  وتحدیث بمراجعة نقوم نحن

 وتعظیم المخاطر من التخفیف في المساعدة شأنھا من أخرى قراراتأي  التخاذ ؛األقل على شھرین
 في أیًضا المجلس ینظر. المقبلة شھر 18 الـ وفي اآلن منظماتنا األعضاءل تقدیمھ یمكننا الذي الدعم

 .العمل ھذا لدعم " ؛األعمال ستمراریةال مھام مجموعة" تشكیل
 

 كل مع مباشرة التواصل على اإلقلیمي فریقنا یعملو. األساسي شاغلنا ھي مواستدامتك موأمنك مسالمتك
 لم إذا. تحتاجونھ الذي والدعم ، 19 –كوفید  تأثیر لمناقشة مفوض / مفوضة عامة أو ةدولی ةمفوض
 أو ، إقلیمكموموظفي  اإلقلیمیة اللجنة متطوعات مع التواصل فالرجاء ، بعد الفریق مع بالتواصل تقوموا
 . membership@wagggs.org إلى إلكتروني برید إرسال

 

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.orgالعملیات الدولیة بالجمعیة العالمیة على : 
 488 336 2074 44+الھاتف: 

 
 

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

