
الثانية املرحلة  األعضاء –  املنظامت  تقرير مكثف حول مداخالت 

 لقد أجرينا تقريرًا أوليًا يف مايو 2020 لتحديد تأثري كوفيد – 19 عىل حركتنا. وعقب ذلك ، استمرت التغريات الزلزالية يف التأثري عىل جميع طرق عملنا. ثم أجرينا تحقيًقا إضافيًا

 ملعرفة تأثري جائحة كوفيد19- املستمر عليكم جميًعا ، وما هي إجراءات التدخل التي نحتاج إىل اتخاذها . لقد جمعنا معلومات عن التأثريات عىل الشؤون املالية ، والعضوية ،

 واألنشطة ، والخطط طويلة املدى . واكتشفنا أن العديد من املنظامت األعضاء ما زالت تتعامل مع تأثري كوفيد - 19 ، وال يزال عليها تقييم اآلثار طويلة املدى . ذكر أكرث قليالً

 من نصف املنظامت األعضاء املجيبة عىل االستبيان أنها مل تُقيِّم بعد كيفية تأثر العضوية بكوفيد - 19 ، و ٪40 أفادت بعدم تأكدها من الشكل الذي سيبدو عليه التأثري يف نهاية

 عام 2020 . تستند املعلومات أدناه إىل ردود 118 منظمة عضو قامت باإلجابة عىل كامل االستبيان ، باإلضافة إىل 6 منظامت أعضاء أخرى أجابت جزئيًا عليه )بإجاميل 124

. )منظمة عضو

لقد أخربمتونا ... ونحن استجبنا ...

نحن نواجه تأثريًا مالًيا كبريًا بسبب كوفيد - 19  لقد قدمنا إمكانية تخفيض رسوم العضوية لعام 2021 للمنظامت األعضاء التي تواجه صعوبات

 ، وقمنا بوضع مجموعة إضافية من خيارات الدعم املايل ، مبا يف ذلك إمكانية وضع خطة سداد

 لرسوم العضوية املستحقة املتأخرة . نحن نعمل مع كل منظمة عضو تحتاج للدعم عىل حدة ،

 من خالل عملية التقدم بطلب للدعم ، ونتواصل مع مانحني فرديني ، ومع منظامت أعضاء ميكنها

.دعم منظامت أعضاء أخرى ؛ لضامن توفري املساعدة ألكرب عدد ممكن من املنظامت األعضاء

 يف تقرير املرحلة األوىل ، قمنا بتقييم حالة منظامتنا األعضاء بوضعها يف ثالث فئات : ُمتأقلمة ، وتواجه تحدي ، ويف وضع حرج . يف تقرير املرحلة الثانية ، راجعنا

 هذه الفئات ، وأضفنا فئة “تعمل كاملعتاد” ؛ وذلك ملعرفة ما إذا كان هناك تغيري . وبينام انخفض عدد املنظامت األعضاء التي تعترب نفسها يف وضع حرج ، مل يكن

. هناك تغيري كبري يف عدد من هم يف فئة املنظامت األعضاء التي تواجه تحدي

نظرة عامة

 التحدي املايل هو من أكرب التحديات التي تتوقعها املنظامت

 األعضاء للسنة القادمة ؛ حيث أبلغت أكرث من 50 ٪ من املنظامت

 األعضاء عن تأثر مايل كبري بسبب كوفيد - 19، ومن املتوقع أن

. تكون رسوم العضوية أكرب تحٍد مايل للعام املقبل

حركة املرشدات عرب اإلنرتنت ليست ممكنة لنا جميًعا

 يف حني أن العديد من املنظامت األعضاء قد انتقلت إىل تنفيذ أنشطة

 حركة املرشدات عرب اإلنرتنت ، أفادت 46 مجيبة عىل االستبيان أن البنية

 التحتية غري املستقرة تشكل عائًقا أمام الفتيات للوصول إىل األنشطة عرب

 اإلنرتنت ، مبا يف ذلك الوصول إىل األجهزة أو االتصال الرسيع باإلنرتنت

 . وأشارت 31 مجيبة أخرى عىل االستبيان إىل أن هناك نقًصا يف قدرة

 القائدات واملتطوعات عىل استخدام التكنولوجيا إلرشاك الفتيات أو

. تقديم األنشطة

 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة حركة عاملية ، واحتواء وإرشاك جميع املنظامت األعضاء

 أمٌر أسايٌس ملهمتنا. نحن نعمل عىل تطوير طرق جديدة ملشاركة الربامج واألنشطة معكم ، بحيث

 ميكن أن تعمل يف املناطق ذات النطاق الرتددي املنخفض ، أو ميكن تنفيذها عرب تقنية الهاتف

 املحمول ويسُهل تنزيلها من عىل شبكة اإلنرتنت . سنضمن أيًضا أن جميع املواد التي نشاركها معكم

. متوفرة باللغات الرسمية األربع

تحديات دامئة

 بالنسبة للعديد من منظامتنا األعضاء ، هذا وقت يتسم

 بعدم اليقني . أخربتنا 70 مشاركة يف االستبيان أنهن

 ال يعرفن حتى اآلن كيف سيكون التأثري طويل املدى

للكوفيد – 19 عىل منظامتهن األعضاء ـ

ال نعلم ما يخبئه لنا املستقبل  نواصل إجراء محادثات مستمرة مع جميع املنظامت األعضاء ؛ لضامن استمرارنا يف تقديم دعم مخصص

 عند الحاجة. ستساعدنا هذه املحادثات يف تشكيل إجراءات التدخل واألدوات املستقبلية ؛ ملساعدة

 املنظامت األعضاء عىل االستمرار يف النمو واالستدامة خالل هذا الوقت الحرج . ستقام املرحلة الثالثة من

 الحملة اإلرشاكية يف أوائل العام املقبل ، مام مينحنا نظرة عامة حول كيفية تأثري كوفيد – 19 علينا جميًعأ

. خالل فرتة تسعة أشهر

املالية

تعيني األعضاء

االحتفاظ باألعضاء

تقديم الربنامج والتدريب

الحكم

عمليات

التأقلم صعب حرج تعمل كاملعتاد



 يعترب بناء القدرات يف مجال تنمية املوارد من املجاالت

 الرئيسية للتنمية بالنسبة للمنظامت األعضاء. حيث أفادت

 املنظامت األعضاء أن الحصول عىل تدريب من الجمعية

 العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف هذا املجال هو

. مصدر اهتامم رئييس خالل العام املقبل

 قمنا بإعداد سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت تعطي ُمقدمة حول طرق جمع األموال ، وبناء الرشاكات

 اإلسرتاتيجية . وقد تم تقديم هذه الندوات عرب اإلنرتنت يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ واملنطقة األوروبية

 واملنطقة العربية واألمريكتني. وستعقد هذه الندوات يف مناطق إفريقيا يف األسابيع املقبلة . وستُعقد هذه

 الندوات يف إقليمي األمريكتني وأفريقيا خالل األسابيع املقبلة. تم تصميم هذه الندوات لتاُلئم بشكل

 مخصص كل إقليم عىل حدة ، وهي متوفرة باللغات األربع الرسمية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات

 الكشافة ؛ للمساعدة يف دعم احتياجات التنمية للمنظامت األعضاء. قمنا أيًضا بإعداد موارد ميكن الوصول

 إليها وتنزيلها من عىل شبكة اإلنرتنت يف املناطق التي يتعذر فيها بث الفيديو ، ويتضمن ذلك “نصائح

 للحفاظ عىل استمرارية عملية جمع األموال أثناء جائحة فريوس كورونا” ، و “دورة تنمية العطاء الفردي”.

 كام أن فريق بناء القدرات يف مجال تنمية املوارد متاح لدعم املنظامت األعضاء بشكل فردي من خالل

 تقديم خدمة استشارية بأي لغة من اللغات الرسمية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 ويواصل فريق العضوية والدعم اإلقليمي إجراء محادثات فردية مع املنظامت األعضاء ، من أجل مواصلة

 بناء فهٍم جيٍد الحتياجاتكم ومتطلباتكم العاجلة عىل مدار األشهر املقبلة. باإلضافة إىل ذلك ، نواصل البحث

. عن فرص للرشاكة حتى يستفيد املزيد من املنظامت األعضاء من الربامج املمولة

نريد دعًم يف بناء القدرات يف مجال جمع األموال

 تتوقع العديد من املنظامت األعضاء

 انخفاًضا يف العضوية العام املقبل ، حيث

 أخربتنا ٪70 منها أن هذا يرجع إىل عدم

. القدرة عىل تقديم أنشطة وجًها لوجه

نحن نواجه انخفاًضا يف العضوية

 بينام نقوم بتكييف أنشطتنا اإلرشادية لتكون ممكنة عرب

 اإلنرتنت ، بدأت الحركة يف التواصل بطرق أكرث ، وذلك أكرث

. من أي وقت مىض

نريد أن نكون أكرث ترابطًا  كحركة  استفادت ثلث املنظامت األعضاء املجيبة عىل االستبيان من عروض الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات

 الكشافة للتواصل مع املنظامت األعضاء األخرى يف الحركة العاملية ، وقد طورت العديد من املنظامت

 األعضاء مواردها الخاصة ، وشاركوها مع باقي أعضاء الحركة. سنستمر يف بناء مكان للحركة لاللتقاء

. واملشاركة ، من خالل بناء مجتمع ومنصة تعليمية جديدة سيتم إطالقها يف عام 2021

 أخربتنا أكرث من ٪60 من املنظامت األعضاء املشاركة يف االستبيان أن اجتامعات

 املجلس الوطني قد تأثرت بالقيود املفروضة بسبب كوفيد - 19 ، وأفادت نسبة

 ٪50 أخرى أن هذه القيود قد أثرت عىل اجتامعات الجمعية العمومية العادية

 أو ما شابهها. نتيجة لذلك ، اتخذت العديد من املنظامت األعضاء قراًرا بإجراء

.أنشطة الحوكمة عرب اإلنرتنت ، أو متديد فرتات الخدمة حيثام أمكن ذلك

تأثرت األمور املتعلقة بالحوكمة بكوفيد - 19  لقد قمنا بتعزيز فريق بناء القدرات يف مجال الحوكمة حتى تكون املشورة والدعم

 متاحني لجميع من يطلبهام. لقد حتّمت علينا الظروف تأجيل مؤمترنا العاملي هذا

 العام ، لكننا قمنا بتكييف طرق عملنا بحيث يتم عقد املؤمتر العاملي عرب اإلنرتنت

 يف عام 2021 . نحن نعمل حاليًا عىل أفضل الطرق لتنفيذ هذا األمر ،  باإلضافة إىل

 تكييف خدماتنا املعتادة لضامن أن يتمكن أكرب عدد ممكن من املنظامت األعضاء

. من الحضور

ر الدعم والتدريب  أخربتنا العديد من املنظامت األعضاء أنها ستُقدِّ

 عىل تنمية املوارد وبناء القدرات. أفادت العديد من املنظامت

 األعضاء أيًضا أنها مل تكن عىل دراية مبوارد الجمعية العاملية

 للمرشدات وفتيات الكشافة املتاحة لهم ، مبا يف ذلك ٪19 منها

 مل تكن عىل علم مبواردنا العاملية عرب اإلنرتنت ، و ٪30 مل تكن

 عىل علم بخدمة الدعم االستشاري الذي تقدمه الجمعية العاملية

. للمرشدات وفتيات الكشافة للمنظامت األعضاء

نحن بحاجة إىل مزيد من الدعم  لقد أصدرنا عدًدا من املوارد للمساعدة يف دعمكم ، وهي متاحة بجميع اللغات الرسمية

 للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. يتضمن ذلك ندوات عرب اإلنرتنت ، ووثائق ،

 وميكنكم العثور عىل هذه املوارد عىل موقعنا اإللكرتوين . و سنطلق قريبًا إصداًرا أبسط من أداة

 تقييم بناء القدرات ، ويوىص باستخدام هذه األداة من قبل املنظامت األعضاء ذات القدرات

 املحدودة أو املعرضة للخطر املحتمل . باإلضافة إىل ذلك ، أنشأنا فريق دعم مخصص ميكنه أن

 يقدم لكم دعاًم فرديًا ومشورة يف أي مجال من مجاالت بناء القدرات . كام أن فريق الربامج

 العاملية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة متاح أيًضا لتقديم املشورة بشأن تنفيذ

. وتقديم أٍي من برامج الجمعية العاملية

 إذا كنتم ترغبون يف مناقشة احتياجات الدعم الخاصة بكم ، أو التحدث مع مستشارة متطوعة يف مجال الحوكمة ، أو فريق بناء القدرات يف مجال تنمية

 املوارد ، أو إذا كنتم ترغبون يف مناقشة أي معلومات أخرى يف هذه الوثيقة ، يرجى االتصال مبنسقتكم اإلقليمية ، أو إرسال رسالة إىل

membership@wagggs.org

 نحن نركز جهودنا عىل إنشاء طرق جديدة لتفعيل حركة املرشدات عرب اإلنرتنت ، مبا يف ذلك البحث عن طرق لتقديم خدمات أكرث

 شموالً لألشخاص الذين لديهم وصول محدود إىل اإلنرتنت . كام نواصل تكييف برامجنا الحالية للعمل عرب مساحات عرب اإلنرتنت

 ، مبا يف ذلك األحداث الرئيسية يف العام مثل أنشطة اليوم العاملي للفتاة ، والتي تم تنفيذ العديد منها عرب اإلنرتنت هذا العام ،

 حيث شاركت 64 منظمة عضو يف اليوم العاملي للفتاة هذا العام ،  وحرض 1.2 ألف شخص حلقات النقاش الحية عرب اإلنرتنت

 . نحن نستكشف طرقًا جديدة لدعمكم لالحتفاظ بأعضائكم ومتطوعاتكم ، مبا يف ذلك من خالل توفري الفرص الدولية لألقسام

 األصغر سًنا . و سنستمر يف تقديم املوارد والندوات عرب اإلنرتنت حول مواضيع مثل الحفاظ عىل تحفيز املتطوعات ، وجذب

.العضوية والحفاظ عليها ، وكيفية الرتويج لحركة املرشدات وفتيات الكشافة لفئات الجمهور املختلفة


