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 السادة رؤساء ورئیسات منظماتنا األعضاء األعزاء،
 

) تأثیرات فاقت التصور في جمیع أنحاء العالم . ومع استمرار 19 -كان لوباء فیروس كورونا (كوفید 
 إدراك وفھم التأثیرات على حركتنا واالستجابة لھا.على  فإننا نعمل معكمالعالم في خوض تأثیره ، 

 
خالل الشھرین الماضیین ، تواصلنا مع جمیع منظماتنا األعضاء ، وتحدثنا مباشرةً مع قادة وقائدات 

منظمة عضو، من خالل اجتماعات اللجان اإلقلیمیة ، والمكالمات الھاتفیة ورسائل البرید  115من 
 ماتنا األعضاء التي خصصت وقتًا من أجل ھذه المحادثات.اإللكتروني. فشكًرا لجمیع منظ

 
٪ من المنظمات األعضاء إلى تعلیق األنشطة التي تتم وجًھا لوجھ ، ویبحث 95لقد اضطرت أكثر من 

 الجمیع عن طرق جدیدة للتفاعل مع أعضائھم ؛ والكثیر یقومون بمراجعة التمویل وھیاكل الرسوم
 .واالستدامة المستقبلیةالمالیة 

 
 تالخادم تامظنملا ءاضعألا صوصخب دیفوك - 19

 
یسعدنا مشاركتكم التقریر المرفق حول مداخالت المنظمات األعضاء والذي یلخص النتائج التي توصلنا 

عبر جمیع المجاالت التشغیلیة ، وحددنا  19 -إلیھا . لقد نظرنا في التأثیر الذي أحدثھ وباء كوفید 
میع األقالیم . كما نظرنا المجاالت ذات األولویة لالحتیاجات المشتركة لجمیع المنظمات األعضاء في ج

أیًضا في بعض الطرق التي انتھجتھا الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة لتكییف وتطویر 
 استجاباتنا لدعمكم بشكل أفضل خالل ھذه الفترة .

 
یرجى االستمرار في مشاركة تجاربكم ومالحظاتكم معنا من خالل التحدث إلى اللجان اإلقلیمیة أو 

اإلقلیمیات ؛ حتى نتمكن من مراقبة الوضع ، والتأكد من استجابتنا الحتیاجاتكم على أكمل  المنسقات
 وجھ.

 
 الموارد المتاحة لكم :

  االفتراضیة الكشافة وفتیات المرشدات حركة لتفعیل نصائح •
 من أجل الفتیات الفتیات أنتجتھ 19 - كوفید من النجاة استراتیجیات كتیب •
 عیادات المناصرة للمنظمات األعضاء، وندوات وقف العنف على اإلنترنت •
  األزمات إدارة عمل إطار •
  التقدیمیة للعروض داعمة مواد •
  األزمات أوقات في االتصاالت •
  الكشافة وفتیات المرشدات نشاط حركة إلى للعودة األعضاء للمنظمات نصائح •
  األعضاء للمنظمات الموارد تنمیة نصائح •
  الفردي العطاء •

 
 

 إدارة األزمات: اختبار استراتیجیتك في أوقات األزمات
 

https://www.wagggs.org/ar/resources/wagggs-membership-engagement-during-covid-19-pandemic/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/for-her-digital-world/ideas-around-world/
https://www.wagggs.org/ar/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=1db51c0d46&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=d38317f6fb&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=8427d3f2b7&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=6ac9a46f1c&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=89f76083f7&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://wagggs.us4.list-manage.com/track/click?u=3556cd658680bc1484435771a&id=774e9be435&e=9a87e29677&mc_cid=b72f00c0c9&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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 Crisis Management Framework إطار عمل إدارة األزمات
 

 Supporting Presentation Materials مواد داعمة للعروض التقدیمیة
 

 Communications in times of Crisis االتصاالت في أوقات األزمات
 

 19 -"وضع طبیعي جدید": المرشدات وفتیات الكشافة فیما بعد كوفید 
 

 نصائح للمنظمات األعضاء للعودة إلى نشاط حركة المرشدات وفتیات الكشافة
Tips for Members returning to Girl Guiding and Girl Scouting 

 
  بیتك تایجیتارتسا ةاجنلا نم دیفوك - 19

 
 تنمیة الموارد

 
 Fundraising Tips for Members تنمیة الموارد للمنظمات األعضاءنصائح 

 
    Individual Givingالعطاء الفردي

 
 المنــاصرة

 
 یونیو) 29عیادات المناصرة للمنظمات األعضاء ( 

Advocacy Clinics for Members 
 

 اإلنترنت (كل یوم خمیس)ندوات وقف العنف على 
Stop the Violence Webinars 

 
 ةاتفلا اھدوقت يتلا ةرصانملا ةنجل

2 July -Advocacy Panel  
 
 
 

 الدعـــم االستشــاري:
  https://bit.ly/wagggscovidconsult رابط اللغة اإلنجلیزیة : 
  https://bit.ly/wagggsconsultoriacovid رابط اللغة اإلسبانیة : 
  https://bit.ly/wagggsconseilcovid رابط اللغة الفرنسیة : 

  https://bit.ly/covidconsultAR رابط اللغة العربیة : 
  

https://www.wagggs.org/documents/3935/1._Testing_your_Strategy_in_times_of_Crisis_COVID_19_Framework.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3937/2._Supporting_Materials_-Testing_your_Strategy_in_times_of_Crisis_COVID-19_Framework.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3938/3._Communications_guidance_-_Testing_your_Strategy_in_times_of_Crisis_COVID-19_Framewo.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3939/Girl_Guiding_and_Girl_Scouting_After_COVID-19.pdf
https://www.wagggs.org/ar/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/documents/3934/1._Fundraising_Tips_for_MOs_COVID-19_Framework.pdf
https://www.wagggs.org/documents/3936/2._Individual_fundraising_COVID-19_Framework_ENG.pdf
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://bit.ly/wagggscovidconsult
https://bit.ly/wagggsconsultoriacovid
https://bit.ly/wagggsconseilcovid
https://bit.ly/covidconsultAR
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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:Magdalene.Thomas@wagggs.org

