
مداخالت املنظامت األعضاء بخصوص كوفيد - 19

دعمكم خالل جائحة كوفيد - 19
كان لوباء فريوس كورونا )كوفيد - 19( تأثريات فاقت التصور يف جميع أنحاء العامل. ومع استمرار العامل يف خوض تأثريه ، تعمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

مع املنظامت األعضاء عىل إدراك التأثريات عىل حركتنا واالستجابة لها.

خالل الشهرين املاضيني ، تحدثنا مع قادة وقائدات من 115 منظمة عضو. حيث اضطر أكرث من ٪95 منكم إىل تعليق األنشطة التي تتم وجًها لوجه ، ويبحث الجميع عن 

طرق جديدة للتفاعل مع أعضائهم ؛ والكثري يقومون مبراجعة التمويل وهياكل الرسوم املالية واالستدامة املستقبلية.

لقد نظرنا يف التأثري الذي أحدثه وباء كوفيد - 19 عرب املجاالت التشغيلية ، وحددنا املجاالت ذات األولوية لالحتياجات املشرتكة لجميع املنظامت األعضاء يف جميع األقاليم.

... وقـد استجـبنـــا  لقد أخربمتونا ...

نحتاج إىل امليض بحركة املرشدات وفتيات الكشافة عرب اإلنرتنت بأمان. 

قام ٪79 منكم باالتجاه إىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة "االفرتاضية". وهناك العديد 

ممن ليس لديه البنية التحتية األولية ، وال القدرات وال الخطوط اإلرشادية للقيام بذلك.

لقد أنشأنا مساحة آمنة عرب اإلنرتنت بعنوان من أجل عاملها االفرتايض ForHerDigitalWorld# ، جمعت 

بني نصائح من برنامج تصفحي بذكاء ؛ للبقاء يف أمان عىل اإلنرتنت ، وإرشادات بشأن إجراء االجتامعات 

والندوات عرب اإلنرتنت ، وأدوات ألفضل املامرسات ؛ من أجل متكني املنظامت األعضاء من التنفيذ عىل 

املستوى املحيل . قدمنا ندوات إقليمية عرب اإلنرتنت حول حركة املرشدات وفتيات الكشافة الرقمية. وبحثنا 

أيًضا عن فرص خاصة لجمع متويل للمنظامت األعضاء التي تفتقر إىل البنية التحتية التكنولوجية والقدرة عىل 

تقديم الحركة عرب اإلنرتنت.

نحن بحاجة إىل دعم يف إدارة األزمات.

حددت حوايل 1 من كل 7 منظامت أعضاء مجال إدارة األزمات 

كإحتياج من أربعة احتياجات فورية مطلوبة. لقد أخربمتونا أنكم بحاجة 

للمساعدة يف وضع الخطوط اإلرشادية ، ويف تنفيذ عمليات إدارة 

األزمات.

بدعم من متطوعات بناء القدرات ، قمنا بانتاج ملف إلدارة األزمات ، 

يتضمن موارًدا للقيادة واالتصاالت وتنمية املوارد وإدارة األزمات ، يليه 

ندوات إقليمية عرب اإلنرتنت حول موضوعات محددة. وأنشأنا دعاًم 

استشاريًا متاًحا للجميع ولكل منظمة عضو؛ للمساعدة واإلرشاد بشكل 

فردي.

كيف ميكننا تقديم الربامج واملوارد بشكل مختلف؟

حددت 41 منظمة عضو أهداًفا خاصة لتحسني تجربة الفتاة من خالل الربامج ، مع الحاجة 

إىل تكييف املواد لتكون صالحة عىل اإلنرتنت ، وإىل صنع موارد للفتيات للتطور والنمو ، 

وتقديم الدعم لتنفيذ أعامل املنارصة بشكل مختلف.

طوال شهر يونيو ، قمنا بإجراء ندوات عرب اإلنرتنت مع فرق الجمعية العاملية لوقف العنف ، وأقمنا عيادات 

املنارصة املخصصة للمنظامت األعضاء. قدمنا ندوات إقليمية عرب اإلنرتنت حول موضوعات تتضمن حركة 

املرشدات وفتيات الكشافة الرقمية ، واملنارصة. عملنا مع رشكاء خارجيني لتكييف الربامج املمولة ليتم 

تنفيذها عرب اإلنرتنت ، مبا يف ذلك حرة ألكون أنا ،  وإدارة الصحة أثناء الطمث ، والتغذية املدعومة بالفتاة.

نحن قلقون بشأن أرقام العضوية.

تتـوقع واحـدة عىل األقـل من بني كـل خـمس منظمـات أعضـاء 

انخفاًضا يف أرقـام العضويـة نتيجــة لكوفيد - 19. تشمل العوامل 

التي تؤثر عىل الحفاظ عىل العضوية : العائالت غري القادرة 

عىل إعطاء األولوية لحركة املرشدات وفتيات الكشافة بسبب 

محدودية السيولة النقدية ، والتحدي املتمثل يف القدرة عىل 

االستمرار يف تقديم برامج مبتكرة يف املناخ الحايل.

نحن نعمل مع املنظامت األعضاء يف جميع أنحاء أفريقيا عىل وضع 

إرشادات السرتاتيجيات جذب العضوية والحفاظ عليها كجزء من 

الربنامج األوسع لحركة تبادل الشباب من الجنوب إىل الجنوب 

)YESS(. نحن ندعم أيًضا املنظامت األعضاء عن طريق تقديم 

دعم استشاري بشكل فردي من خالل متطوعاتنا املختصات ببناء 

القدرات.
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نريد تحسني صورة حركة املرشدات وفتيات الكشافة

حددت العديد من املنظامت األعضاء فرًصا لتعزيز الصورة الخارجية لعملنا. لقد أخربمتونا 

أنكم بحاجة إىل دعم لبناء القدرات يف مجال العالقات الخارجية واملنارصة.

أصدرت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وثيقة بيان موقف عاملية تستكشف املخاطر املحددة 

والثغرات األمنية التي تواجهها الفتيات ، وكيف ميكن ألزمات الصحة العامة أن تعمق من عدم املساواة بني 

الجنسني ، ودعوتنا لصناع القرار ليك يتخذوا إجراًءا. كام أصدرنا ضمن مجموعة الستة الكبار the big 6 ، بيانًا 

مشرتكًا حول القدرة عىل فعل الخري. نحن ندير أيًضا عيادات منارصة مخصصة لألعضاء ، كام نعمل بشكل 

فردي مع املنظامت األعضاء من خالل الدعم االستشاري.

نحن بحاجة إىل تنويع مصادر متويلنا.

ترى أكرث من 1 من كل 5 منظامت أعضاء أن جمع األموال من 

مصادر متنوعة ميثل أولوية قصرية وطويلة املدى. فمع التغريات 

يف أولويات الحكومة ، ونقص الدخل املتاح لألرس ، واالنخفاض 

املحتمل يف العطاء الفردي ، هناك تحد إليجاد طرق جديدة 

ومبتكرة لسد هذه الفجوات.

لقد قمنا بإنشاء موارد خاصة ؛ لدعمكم يف الحصول عىل رشاكات جديدة وجمع 

األموال من خالل العطاء الفردي يف وقت األزمات ، ونظمنا ندوات إقليمية عرب 

اإلنرتنت لتناول هذا املوضوع. كام تعمل متطوعاتنا املختصات ببناء القدرات 

بشكل مبارش يف دعم طلبات متويل محددة وبناء القدرات يف مجال إنشاء 

ورعاية الرشاكات االسرتاتيجية.

كيف سنتكّيف مع "الوضع الطبيعي الجديد"؟

أخربتنا أكرث من نصف عدد منظامت املرشدات 

وفتيات الكشافة حول العامل بحاجتكم إىل دعمنا يف 

تكييف العمليات ، ويف وضع خطوط إرشادية لعامل 

كوفيد - 19.

لقد وضعنا خطوطًا إرشادية للعمل عىل شبكة اإلنرتنت من أجل عاملها الرقمي 

ForHerDigitalWorld# ، إىل جانب النصائح حول القيادة ، وتنمية املوارد، وإدارة 

األزمات ، والدعم يف مجال املنارصة ، والندوات اإلقليمية عرب اإلنرتنت ، أثناء وبعد 

كوفيد - 19. وأصدر إقليم أوروبا دليالً الستئناف األنشطة بأمان بعنوان "نصائح 

للعودة إىل تفعيل حركة املرشدات وفتيات الكشافة". لقد شاركناكم أيًضا موارًدا 

للفتيات ، مبا يف ذلك كتيب املرشدات السرتاتيجيات النجاة من كوفيد19-، ونحن 

نعمل عىل تكييف جميع برامجنا بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

لتناسب الوضع الحايل ، وعامل ما بعد كوفيد.

نحن بحاجة إىل مساعدات مالية كبرية.

ال يزال يتعني عىل العديد من املنظامت األعضاء تقييم التأثري طويل املدى لكوفيد - 19 

عىل وضعهم املايل. ومع ذلك ، تتوقع 65 منظمة عضو)٪57( حدوث انخفاض يف الدخل 

عىل املدى القصري. وقد أقرّت 33 منظمة عضو بالفعل بالحاجة إىل متويل طارئ أو دعم 

لدفع رسوم العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف املستقبل.

تعمل فرق خرباء بناء القدرات لدينا مع منظامت أعضاء فردية عىل دعم تنويع مصادر التمويل وملء طلبات 

متويل محلية حسب اإلمكان. ويستكشف تخطيطنا املايل لعام 2021 أيًضا خيارات تتعلّق مبستويات الرسوم يف 

عام 2021 ؛ لدعم تخفيف أعباء املنظامت األعضاء ضمن واقعنا املايل. ويتوقع املجلس العاملي التوصل إىل قرار 

بهذا الشأن بحلول أكتوبر 2020.

التطلع إىل األمام
عىل الرغم من التحديات الحالية واملستمرة لكوفيد - 19، هناك مجاالت كبرية من الفرص لالستفادة من التغريات السلوكية والتغريات االجتامعية االقتصادية املستقبلية:

فرص جديدة لتنمية املوارد والرشاكات ،  •

االستثامر يف النظم والتكنولوجيا ،  •

محتوى جديد ومناذج تنفيذ جديدة للربامج،  •

تنويع العضوية ،   •

إنعاش صورة الحركة محليًا وعامليًا.   •

وتظل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ، كمنظمة عاملية ، ملتزمة بتكييف اسرتاتيجياتنا وإجراءاتنا لالستجابة الحتياجاتكم ، والتواصل بانتظام من خالل 

مشاركة األدوات واملوارد والخطط.


