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في وقٍت سابٍق من هذا العام ، طلبنا منكم أن تكملوا التقرير الثالث من تقاريرنا الثالثة إلشراك المنظمات األعضاء بشأن كوفيد-19 ؛ لنفهم
كيف تأثرتم بالوباء ، وكيف يمكن للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أن تدعمكم بشكل أفضل . ولقد أكمل ما مجموعه 97 منظمٍة

عضٍو االستبيان - ونود أن نشكركم كثيرًا عىل الوقت الذي قضيتموه في ملء ما نعرف أنه استبياٌن مكثٌف للغاية ، فهذه المعلومات في غاية

.األهمية وستساعدنا عىل مشاركة إستراتيجيتنا للفترة 23-2022
 
 

تقرير إشراك المنظمات األعضاء – المرحلة

الثالثة

 تحدياتنا
طلبنا منكم أن تخبرونا ما هي أكبر التحديات التي تواجهكم .

وأخبرتمونا أن جذب العضوية ، والتمويل ، والحفاظ عىل العضوية
.كانوا مصادر للقلق عىل وجه الخصوص
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 لقد طلبنا منكم أن تخبرونا كيف تقومون حالًيا بأنشطة حركة المرشدات 

 

أحد أكبر آثار كوفيد-19 عىل الحركة هو تأثيره عىل اإلبقاء عىل
متطوعاتنا والحفاظ عليهن . أخبرنا ما يقرب من 50٪ من المجيبين
عىل االستبيان أنهم شهدوا انخفاًضا في عضوية المتطوعات ، بينما

أبلغ 4٪ عن زيادٍة في عددهن . وسألنا عما يُمكن للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة أن تفعله لدعم الحفاظ عىل المتطوعات

وجذبهن ، فصرَّح 75٪ من المجيبين أن التدريب وبناء القدرات
.سيكونان ذا فائدة وقيمة

 
 

 التأثير عىل العمل التطوعي
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Provide trainings on delivery and facilitation of online programmes 

Provide ready to use at unit / troop level resources and tools 

Capacity building in volunteer recruitment, retention and succession planning 

Capacity building in volunteer training and development 

Provide more opportunities for awards and recognition 

Provide support with recognition of employment transferable skills 
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- حالة حركة المرشدات



لقد طلبنا منكم أن تخبرونا ما هو دور الجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من وجهة

نظركم: بالنسبة للكثيرين ، فإن أهم المجاالت هي
توفير الخبرات والصالت الدولية ، ودعم بناء

القدرات والتدريب ، وأن تكون الصوت العالمي

".والقوة الموحِّدة للحركة
 

ستكون متطلبات بدء األنشطة وجًها لوجه صعبة للغاية"
بالنسبة لمعظم الوحدات حيث يجب أن تكون متوافقة مع
جميع بروتوكوالت كوفيد-19 ، ويمكن أن يكون هذا عبًئا

(.مالًيا ؛ نظرًا ألنه يتم إجراء تغييرات بانتظام
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دور الجمعية العالمية

 للمرشدات وفتيات الكشافة

 تأثير االستبيان

ذكر 77٪ من المجيبين أنهم استفادوا من ندوات -
.كوفيد-19 عبر اإلنترنت التي أجريناها خالل العام الماضي

".االتصال ال يزال يمثل تحديًا كبيرًا"

.

 

 

لم نشهد ندوات تدريبية عبر"

".اإلنترنت في اإلقليم كما هو معلن

.

حضرت أعضاؤنا الندوات عبر اإلنترنت وكانت هذه""

الندوات مفيدة وغنية بالمعلومات وساعدتنا عىل

".فهم أفضل الممارسات

 

تمكّنا من حضور بعض الجلسات ، ونقدر المشاركة"

.".فيما بين المنظمات األعضاء

 

 التأثير عىل العضوية
لقد تأثرت العضوية بعدة طرق كان من الصعب التنبؤ بها -

في بداية العام الماضي. وإليكم بعض التعليقات التي
:قدمتموها لنا

أوقف كوفيد-19 جميع األنشطة المادية وجًها لوجه ، ولكن"

من خالل المشاركات عبر اإلنترنت كنا ال نزال قادرين عىل
".االتصال بأعضائنا وإشراك بعض األعضاء الجدد

 

انخفض تحصيل رسوم العضوية بشكل"

كبير . المنظمات األعضاء غير قادرة عىل

." دفع رسوم العضوية السنوية

 

لقد فتح طرًقا جديدة للتعامل مع"
".األعضاء

 

حالة الحركة
في كل استبيان إلشراك المنظمات األعضاء شاركناه معكم ، طلبنا منكم تقييم

.الوضع الحالي لمنظمتكم العضو . هذا ما أفدتم به في كل مرحلة
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Phase III - status of MOs


