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إلى:  كافة المنظمات األعضاء (شامالً الجمعیات الفرعیة)   
أعضاء المجلس العالمي (شامالً األعضاء بحكم المنصب واألعضاء البدالء)   
لجان المجلس العالمي    
WAGGGSجھاز موظفي الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة    

 
أصدقائي األعزاء،  

 
الدعوة لتقدیم عروض للمؤتمر  

  2020فرصة الستضافة المؤتمر العالمي السابع والثالثین لعام 
 

كل ثالث سنوات. ویجوز لألعضاء كاملي العضویة في   (WAGGGS)ُیقام المؤتمر العالمي للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 
ة المؤتمر العالمي الجمعیة العالمیة أن یعرضوا استضاف وجود جمعیات فرعیة، فیجب على الجمیع الموافقة  أنھ في حالةبُیرجى المالحظة  –

    على العرض الُمقدم وأن یلعبوا دوراً كامالً في استضافة المؤتمر.  
 

 ستراتیجیة المطلوب من المجلسإلوُیقرر المؤتمر العالمي السیاسة والمعاییر لحركة المرشدات وفتیات الكشافة بشتى أنحاء العالم ویحدد ا
  العالمي إتباعھا بین فترات انعقاد المؤتمرات العالمیة. 

 
یة، ُیعد وباإلضافة إلى كون ھذا المؤتمر العالمي المنتدى والساحة التي تجتمع فیھا النساء من جمیع أنحاء العالم لتسییر أعمال الجمعیة العالم

فھم للقضایا التي تؤثر على األعضاء في البلدان الن للوفود أن تشارك باألفكار والخبرات وحتى یزداد المؤتمر العالمي أیضاً تجمعاً حیث یمك
الخارجي.  العالمومنظماتھا األعضاء لعرض واستعراض أعمالنا إلى  ةاألخرى. كما أن ھذا المؤتمر یتیح فرصة رائعة للجمعیة العالمی  

 
المؤتمر العالمي فرصة متمیزة في مشاركة اإلثارة والبھجة الناتجة عن الحدث. ویستفید وتتاح للمنظمة العضو التي تتعھد باستضافة 

ً أن تساعد في زیادة التوعیة للحكومة  أعضائھا لدرجة كبیرة من االتصاالت مع الناس من شتى أنحاء العالم كما یمكن لھذه الفعالیة أیضا
المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة والجمھور بصفة عامة.  

 
بالمكتب العالمي في موعد  2020عام ؤتمر العالمي السابع والثالثین لاستضافة الم التعبیر عن االھتمام والرغبة فيویجب استالم عروض 

ولدى استالم طلبكم الذي یعبر عن اھتمامكم، سوف تدعمكم الجمعیة العالمیة بإعداد طلب تفصیلي. .2017فبرایر/ شباط  28أقصاه   
 

إذا احتجتم ألي مساعدة.  woco@wagggs.org.uk يلى عنوان البرید اإللكترونُیرجى االتصال ع  
 

وإنني أتطلع إلى استالم طلباتكم.  
 

 
 

Nicola Grinstead نیكوال جرینستد  
Chair, World Boardرئیسة المجلس العالمي   

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةالجمعیة   
World Association of Girl Guides and Girl Scouts  
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