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 السادة رؤساء ورئیسات منظماتنا األعضاء األعزاء،

 
 19 -دعمكم خالل جائحة كوفید 

 أدوات ، خطوط إرشادیة ، أخبار ، لمنظماتنا األعضاء

  

نقدم ونحن نتطلع إلى احتیاجات حركتنا العاجلة وطویلة األجل ، ،  19 -حول كوفید  مستجداتنافي آخر 
 لكم مجموعة مختارة من اإلرشادات والموارد العملیة.

نحن نعلم من حدیثنا مع العدید منكم أننا بحاجة إلى أن نكون استراتیجیین في استجابتنا ، مع تركیز 
على استمرار الحركة ، وفي العمل جھودنا على أفضل طریقة یمكننا من خاللھا دعمكم في الحفاظ 

 وكحامالت للشعلة. ، كجسر

وبینما نخوض ھذه الفترة معًا ، یرجى البقاء على تواصل مع لجنتكم اإلقلیمیة ، والمنسقة اإلقلیمیة أو 
 . membership@wagggs.orgمدیرة العالقات ، وفریق العضویة على 

 

الدولي على شبكة الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مھرجان  –یولیو  17احفظوا تاریخ 
 اإلنترنت

ولفرصة التأمل في الفترة الثالثیة  ، انضموا إلینا لالحتفال بأخویة المرشدات وفتیات الكشافة حول العالم
 ھن.وتودیع بعض أعضاء مجلسنا العالمي المنتھیة فترة خدمت ، الماضیة

بترحیل  قمناخالل شھر یولیو القادم، كان یجب أن نكون معًا في مؤتمرنا العالمي. ولكن بدالً من ذلك ، 
في ھذه األثناء ، ال ولكن . 2021احتفاالتنا بالحدث حتى نتمكن من أن نكون معًا ، شخصیًا ، في عام 

 یزال لدینا الكثیر لنشاركھ!

لاللتقاء بالمنظمات القادمة ؛  یولیو 13بدًءا من انضموا إلینا عبر جمیع منصاتنا للتواصل االجتماعي 
كاملة العضویة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ، واالحتفال بالفائزین بجوائز أوالف لعام 

العالمیة الدولي عبر اإلنترنت ، وشاركوا في مھرجان الجمعیة  وبوسام الخدمة بالجمعیة العالمیة 2020
 مباشرةً على الیوتیوب.

 الفیسبوك لمشاركة الدعوة مع أعضائكم!على ا نترقبو

 

 للمنظمات األعضاء 19 -موارد مواجھة أزمة كوفید 

mailto:membership@wagggs.org
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إن الخوض في أزمة دولیة والتعامل معھا على المستوى المحلي أمٌر صعٌب. ونظًرا ألننا نتطلع جمیعًا 
"الوضع الطبیعي الجدید" ، فقد عملنا مع اللجان اإلقلیمیة والمنظمات األعضاء وفرق المتطوعات إلى 

لتحدید بعض النصائح واإلستراتیجیات لجمیع منظماتنا األعضاء. جمیع الموارد متوفرة باللغة 
 اإلنجلیزیة.

 إدارة األزمات: اختبار استراتیجیتك في أوقات األزمات

 Crisis Management Frameworkات إطار عمل إدارة األزم

 Supporting Presentation Materialsمواد داعمة للعروض التقدیمیة 

 Communications in times of Crisisاالتصاالت في أوقات األزمات 

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

 شدات وفتیات الكشافةرحركة المنشاط إلى  للعودةنصائح للمنظمات األعضاء 
Tips for Members returning to Girl Guiding and Girl Scouting 

 تنمیة الموارد

 Fundraising Tips for Membersنصائح تنمیة الموارد للمنظمات األعضاء 

  Individual Giving العطاء الفردي

 اصرةــالمن

 یونیو) 29و  11المناصرة للمنظمات األعضاء (عیادات 
Advocacy Clinics for Members  

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

 

 

 للفتیات 19 -كوفید  مواجھة موارد

الذي قامت الفتیات  19 -كتیب استراتیجیات النجاة من كوفید شاركنا معكم في الشھر الماضي 
بصیاغتھ. لقد تلقینا ردوًدا ھائلة من جمیع األقالیم حول أھمیة مثل ھذه األدوات لمساعدة الفتیات خالل 

 الوضع الحالي.

 .العربیةو اإلسبانیةو الفرنسیةو نجلیزیةاإلالكتیب متوفر باللغات 

 یمكن للفتیات والقائدات أیًضا:

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/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/documents/3936/2._Individual_fundraising_COVID-19_Framework_ENG.pdf
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/stv-webinars/
https://www.wagggs.org/ar/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/en/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/fr/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/fr/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/es/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/es/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/ar/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
https://www.wagggs.org/ar/resources/yess-movement-covid-19-survival-strategy-handbook/
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  لمراكز العالمیةتنزیل ملف المغامرة الدولیة ل •

 # حول العالمPositivityPatrol طلیعة اإلیجابیة اإلنضمام إلى •

اسكتشاف نصائح لتفعیل حركة المرشدات وفتیات الكشافة االفتراضیة عبر شبكة اإلنترنت  •
 ھاشتاج من أجل عالمھا الرقمي من خالل أفكار من جمیع أنحاء العالم على

ForHerDigitalWorld# 

 

 

 

 مرشدات وفتیات الكشافةلالموقف المالي للجمعیة العالمیة ل

في الشھرین الماضیین ، أدخلنا عدًدا من التغییرات على الطریقة التي نعمل بھا حالیًا؛ لمساعدتنا في 
بالنظر إلى الوضع المالي الحالي للجمعیة العالمیة وتأمین استدامتنا على المدى الطویل في المستقبل. 
ثقة من أن إعادة التصمیم كانت ناجحة في وضع  للمرشدات وفتیات الكشافة ، یمكننا أن نكون على

متوازنة ، وفي عام  2020، كانت میزانیة  19 -قبل اآلثار المترتبة على كوفید فمیزانیة متوازنة. 
 للبدء في إعادة بناء االحتیاطیات غیر المقیدة. اتوقعنا أن یكون لدینا فائضً  2021

 ، التأثیر واإلجراء 19 –كوفید 

نظرة متحفظة للغایة عن قصد لدخلنا في عامي  19 -النموذج الذي صغناه لتأثیر كوفید خذ شكل لقد أ
مع  2021. ولقد دلَّ ھذا النموذج المجلس العالمي على الخیارات المتاحة إلنھاء عام 2021و  2020

   وجود احتیاطیات غیر مقیدة كافیة لالستمرار في العمل.

المخططات الحكومیة في سویسرا  نستغل، فإننا  19 -كوفید  حوللشھر أبریل نا وكما أوضحنا في تحدیث
وبلجیكا والمملكة المتحدة لتمكیننا من إعطاء أجازة للموظفین بھدف عودتھم بمجرد استقرار الوضع. 

دت حكومة المملكة المتحدة الخطة حتى أكتوبر ، وبلجیكا حتى نھایة یونیو. وسنستمر في ولقد مدّ 
 جازات وإنھائھا وفقًا ألولویات العمل.أخططات ، بتناوب إعطاء بعض الموظفین االستفادة من ھذه الم

 إصــدار المعلومات المالیة

 2019سنقوم بإصدار األرقام المرتقبة للفترة الثالثیة في یولیو. سیتضمن ذلك أرقاًمأ غیر نھائیة لعام 
. لقد أنھینا السنة 2020دیریة لعام (تخضع لتعدیالت تدقیق الحسابات النھائي) ، كما ستتضمن أرقاًما تق

ھ ملیون جنی 2.63منھا  ،ملیون جنیھ إسترلیني 10.5باحتیاطیات إجمالیة قدرھا  2019المالیة لعام 
نحن نعمل على أساس طلب ما ال في الظروف الحالیة .  إسترلیني متاحة تحت تصرف المجلس العالمي

في احتیاطیات غیر مقیدة ، ونود تحقیق رقم  2020ملیون جنیھ إسترلیني في نھایة عام  1.6یقل عن 
 .أعلى من ھذا

https://www.wagggs.org/en/resources/world-centres-international-adventure-activity-pack/
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/for-her-digital-world/10-week-leadership-challenge-positivitypatrol/
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/ideas-around-world/
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لمجلس العالمي لمستویات الرسوم في عام ا أمام مجموعة من الخیارات 2021یستكشف تخطیطنا لعام 
المتاحة لتقدیم دعم إغاثة للمنظمات األعضاء في نطاق واقعنا المالي. ویتوقع المجلس العالمي أن  2021

. في ھذه األثناء ، إذا كانت لدیكم أسئلة ، فیرجى االتصال بـ 2020حلول أكتوبر یتوصل إلى قرار ب
governance@wagggs.org . 

 

 عملیة انتخاب المجلس العالمي

بعد إنھاء في أبریل ، وافق المجلس العالمي على أن تتنحى أعضاء المجلس العالمي المنتھیة والیتھن 
عضًوا حتى انتخاب أعضاء  11 عضویة، وسیستمر المجلس العالمي بـ 2020فترة خدمتھن في یولیو 

سیتم انتخاب رئیسة مؤقتة و. 2021المجلس العالمي الجدد في المؤتمر العالمي السابع والثالثین في عام 
 .2020المستمرات في المجلس العالمي بحلول نھایة یونیو  عضو 11من بین الـ 

 نظًرا لصغر حجم المجلس ، سیتم انتخاب نائبة رئیسة واحدة فقط. •

 ستصوت األعضاء المستمرات في المجلس فقط في ھذه االنتخابات. •

ستقوم رئیسة المجلس العالمي الحالیة بمشاركة نتائج االنتخابات مع المنظمات األعضاء  •
 بمجرد االنتھاء من االنتخابات.

 قریبًــــــأ

 على حركتنا 19 –أثر كوفید 

 ؛على مدار الشھرین الماضیین ، تواصلت اللجان اإلقلیمیة وموظفینا مع كل منظمة عضو منكن 
، والدعم الذي یمكننا تقدیمھ في الجمعیة العالمیة للمرشدات  19 -للتحدث عن كیفیة تعاملكم مع كوفید 

وفتیات الكشافة. في األسبوعین المقبلین ، سنرسل إلیكم ملخًصا لنتائج حملة المشاركة العالمیة ھذه ، 
 وتذكیًرا بالطرق العملیة التي یمكننا مساعدتكم بھا.

یًرا استعراضیًا بعنوان "التأثیر من المنزل" ، والذي یجمع االستجابة المذھلة للقائدات سننشر أیًضا تقر
 . 19 -والفتیات عبر حركتنا في مواجھة كوفید 

 في ھذه األثناء ، یمكنكم:

 19 -ابة الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة المجمعة تجاه كوفید مراجعة استج •

 التواصل معنا للحصول على دعم استشاري •

البقاء على اتصال مع اللجان اإلقلیمیة أو الموظفین ، والبحث عن الندوات اإلقلیمیة عبر  •
 لمحلیة.اإلنترنت  واالتصاالت ا

 

mailto:governance@wagggs.org
https://mailchi.mp/wagggs/wagggs-coordinated-response-to-covid-19#Arabic
https://bit.ly/covidconsultAR
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 للشابات 2020منتدى المناصرة 

فرصة عالمیة تمنح الشابات مھارات عملیة في المناصرة واالتصاالت؛ منتدى المناصرة للشابات ھو 
. ستشارك الفتیات ھذا العام في تدریٍب إلكترونيٍ الخاصة لمساعدتھن على التخطیط لمشروع في بلدانھن

 سیتم فتح باب التقدیم في األسبوع القادم ، لذا یرجى متابعتنا!مع برنامج إجراءات بشأن الثقة الجسدیة. 

 

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
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