
ن )وقت انعقاد المؤتمر(:    نعم            ال    تحت عمر الثالث�ي

ي حالة االإجابة بنعم، يُرجى بيان تاريخ الميالد: 
و�ن

عضوة وفد    مراقبة

المؤتمر العالمي السادس والثالثين لعام 2017
استمارة طلب منحة ورعاية

االسم: 

ي المؤسسة:
المنصب �ن

قامة؟  هل ترغبون مساعدة مالية بخصوص االإ

هل ترغبون مساعدة مالية بخصوص رسم التسجيل؟

*هل ترغبون مساعدة مالية بخصوص تكاليف السفر؟

:) ي
لي�ن س�ت * يُرجى بيان تكلفة السفر من بلد المنظمة العضو إىل نيودلهي، الهند )بعملة الجنيه االإ

ي طلب المنحة هذا:
ن �ن ي ذلك المشمول�ي

ي تأملون إرسالهم إىل المؤتمر العالمي، بما �ن
كات الال�ت يُرجى إبالغنا عن عدد المش�ت

ي المؤتمر الذين تطلبون تمويل الأجلهم: 
كات �ن يُرجى إعطائنا أسماء المش�ت

ُيرجى إرجاع هذه االستمارة بعد استكمال بياناتها إلى  woco@wagggs.org  قبل 28 فبراير / شباط 2017

1- طلب منحة
للتأكد من أن أك�ب عدد ممكن المنظمات االأعضاء تتاح لديهم الفرصة لحضور المؤتمر العالمي، يتوفر تمويل لبعض المنح.

سوف تقدم الجمعية العالمية ثالثة أنواع من المنح:

- رسم تسجيل كامل

ي فندق ثالثة نجوم(
ن �ن - رسم إقامة كامل )غرفة لشخص�ي

ي للسفر )متوقفاً عىل تكلفة السفر إىل نيودلهي، الهند(
- رسم جز�أ

ي الظروف االستثنائية قد تجد لجنة االختيار أنه من المالئم منح الدعم لكل ما هو مذكور أعاله 
وسوف يتم دراسة كل طلب منحة بحسب جدارته، و�ن

قامة والسفر(. )التسجيل، واالإ

ي مكان المؤتمر، أو الرحالت أو الجوالت والمصاريف 
قامة قبل أو بعد المؤتمر  �ن ة الدخول، أو االإ ولن تغطي منح الجمعية العالمية مصاريف تأش�ي

المتنوعة أثناء المؤتمر.

اير/  وإذا رغبت المنظمات العضو الحصول عىل مساعدة مالية، فيجب استكمال االستمارة المرفقة وإرجاعها إىل  woco@wagggs.org قبل 28 ف�ب
شباط 2017.

ي موعد 
ي مارس/آذار 2017، وسوف يتم إبالغ كافة المنظمات االأعضاء المتقدمة بطلبات عن النتائج الخاصة بطلبهم �ن

سوف يتم دراسة الطلبات �ن
أقصاه نهاية شهرمارس / آذار 2017. 

ي موعد أقصاه 41 أبريل / نيسان 2017.
ومن المتوقع أن تعلن المنظمات االأعضاء قبولها للمنحة �ن

ي نهاية هذه االستمارة، يُرجى قراءتها بعناية.
وط االستحقاق بالتفصيل �ن ويتم توضيح معاي�ي و�ش

ال نعم

سم المنظمة العضو:
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ُرجى إعطاء أسبابكم للتقدم بطلب للمساعدة مالية:

يُرجى إعطائنا تفاصيل عن أي مساعدة مالية أخرى تقدمتم بطلب بخصوصها لحضور المؤتمر العالمي، خارج نطاق الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة:

يُرجى المالحظة أنه عند دراسة الطلبات، سوف نحصل عىل مساندة من:

1-  أعضاء الوفود ممن لديهم حق التصويت والذين يمثلون الحوكمة العليا لمنظمتهم العضو ممن ال يستطيعون، بخالف ذلك، الحضور. ويجب أن 
ي هؤالء النساء كافة المعاي�ي المالئمة للجمعية العالمية. 

تستو�ن

2-  طلبات لمساندة الشابات تحت عمر 30 عاماً.

ي  الجمعية العالمية ممن ال يستطيعون، بخالف ذلك، الحضور.
3-  تمثيل البلدان الحاصلة عىل عضوية كاملة أو عضوية منتسبة �ن

. ن ي نطاقه الواسع بالقدر المستطاع لحضور المؤتمر العالمي السادس والثالث�ي
ي �ن

4-  سوف تدعم عملية االختيار أيضاً التمثيل الجغرا�ن

وط التالية:  سوف يخضع تخصيص المنح لل�ش

1-  أن تكون المنظمة العضو غ�ي معلقة العضوية وأن تكون قد دفعت حصتها ح�ت االآن أي قد دفعت حصتها لعام 2016.

ي ظروف استثنائية، يجوز للمنظمة العضو أن تتقدم بطلب لتغي�ي المستفيد. ويجب أن يتم ذلك قبل بداية 
2-  ال يمكن تحويل المنح إىل شخص آخر. و�ن

المؤتمر بمدة ال تقل عن شهر واحد. 

ي حالة عدم حضور متسلم المنحة للمؤتمر، فيجب إرجاع قيمة المنحة بجملتها إىل الجمعية العالمية. 
3-  �ن

ي موعد الحق.
ي المؤتمر أو بعده، بصيغة سيتم تأكيدها �ن

4- مطلوب تعليقات عن التجربة �ن

ن )وقت انعقاد المؤتمر(:    نعم            ال    تحت عمر الثالث�ي

ي حالة االإجابة بنعم، يُرجى بيان تاريخ الميالد: 
و�ن

ي المؤسسة:
المنصب �ن

االسم: 

قامة؟  هل ترغبون مساعدة مالية بخصوص االإ

هل ترغبون مساعدة مالية بخصوص رسم التسجيل؟

*هل ترغبون مساعدة مالية بخصوص تكاليف السفر؟

:) ي
لي�ن س�ت * يُرجى بيان تكلفة السفر من بلد المنظمة العضو إىل نيودلهي، الهند )بعملة الجنيه االإ

ال نعم



2- طلب الرعاية

ي 
تتاح فرصة لرعاية منظمة عضو أخرى الأجل إرسال وفودها إىل المؤتمر العالمي. وسوف نقدر بشدة أي مساعدة مقدمة. ويمكنكم إبالغنا عن نواياكم �ن

اير / شباط 2017 ي من استمارة طلب المنحة والرعاية. يُرجى إرجاع الستمارة قبل 28 ف�ب
استكمال الجزء الثا�ن

اسم المنظمة العضو:

اسم الشخص الذي يمكن االتصال به:

ي / هاتف الشخص الذي يمكن االتصال به:
و�ن لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

ي رعاية تكلفة إقامة؟  عدد الرعايات: 
هل ترغبون �ن

ي رعاية رسم التسجيل؟  عدد الرعايات: 
هل ترغبون �ن

ي تقديم رعاية نظ�ي تكلفة السفر؟ عدد الرعايات: 
هل ترغبون �ن

ي الجمعية العالمية.
نود أن نُقدم الرعاية المذكورة أعاله لالأقاليم التالية أو المنظمات االأعضاء �ن

التوقيع:

التوقيع:
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