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املوجز  .1

1-1 يف هذا املستند يُقرتح الحفاظ عىل نفس النموذج لتحديد رسوم التسجيل عام 2020، ويف املؤمترات العاملية يف املستقبل، كام تم استخدامه يف 
عامي 2014 و2017. 

2-1 تظل رسوم التسجيل للمؤمتر العاملي السابع والثالثني معتمدة عىل رشائح الرثوة املستخدمة لتحديد رسوم العضوية للمنظامت األعضاء. وسيتم 
تطبيق خصم إضايف عىل من تقل أعامرهم عن 30 عاماً.

الخلفية   .2

1-2 يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني، تم اعتامد هيكل تجريبي لرسوم التسجيل. وكان االقرتاح الذي متت املوافقة عليه هو:

بأن يتم استخدام رشائح الكوتة لتحديد مستوى رسوم املؤمتر مستحقة الدفع.1    .1
أن يكون مستوى الخصم الواجب تطبيقه عىل رسم التسجيل الكامل عىل النحو التايل:  .2

رشائح الكوتة A–D ، خصم 25%.  )1
رشائح الكوتة E، خصم 15%.   )2

3. يجب تطبيق خصم إضايف بنسبة %33 عىل الرسوم التي تدفعها املنظمة العضو ألي مندوبة أو مراقبة يقل عمرها عن 30 عاماً وقت تاريخ 
افتتاح املؤمتر.

2-2 عندما تم استعراض أثر إجراء هذا التغيري يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني عام 2014، لوحظ وجود تأثري إيجايب عىل متثيل الشابات. وكان 
التأثري عىل تواجد املنظامت األعضاء أقل وضوحاً، ورمبا تتداخل معه تقلبات رسوم التسجيل بني املؤمترات وتقديم املنح التي تتناول أيضاً االختالل 

املحتمل يف متثيل رشائح الرثوة.

3-2 وردت ردود أفعال مفادها أن الطريقة تتحىل بالشفافية، وميكن تطبيقها عىل نحو متسق ويسهل فهمه وال تسبب إضافة أعامل إدارية 
ملموسة.

4-2 لذلك اختار املؤمتر العاملي الخامس والثالثون استخدام نفس املنهجية، ولكن مع رشائح الرثوة لرسوم العضوية املتفق عليه حديثاً عام 2017.

1 “الكوتة” يشار إليها اآلن باسم “رسم العضوية” ويشار اآلن إىل “رشيحة الكوتة” اآلن باسم  “رشيحة الرثوة”.



مقارنة رسوم التسجيل لعامّي 2014 و 2017  .3

1-3  لحساب رسوم التسجيل باستخدام هذا النموذج، يضع فريق تخطيط املؤمتر العاملي رسم تسجيل موحد )استناداً إىل التكلفة املحتملة للمؤمتر، 
مقابل اإليرادات املتوقعة( والتي تُطبق الخصومات بناًء عليها.

2-3  يف عام 2014، كانت النتيجة هي رسم اعتيادي مببلغ 1200 دوالر أمرييك )ما يعادل 945 جنيه إسرتليني( لكافة الحجوزات التي متت حتى 28 
فرباير / شباط 2014 )ثم تم متديها بعد ذلك إىل 31 مارس / آذار 2014(، وبزيادة بنسبة %15 بعد ذلك. وبتطبيق هذه الخصومات تم الحصول 

عىل األسعار التالية:

الجدول 1: رسوم تسجيل املؤمتر العاملي الخامس والثالثني يف هونج كونج

3-3  يف عام 2017 ، كانت نتيجة رسم االعتيادي وقدره 775 جنيه إسرتليني. وبتطبيق رسم العضوية الجديد أعطت تخفيضات رشائح الرثوة املتفق 
عليها يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني األسعار التالية:

الجدول 2: رسوم التسجيل باملؤمتر العاملي السادس والثالثني، يف دلهي

رشيحة

الكوتة

الرسوم االعتياديةرسوم "املبكرون يف الحجزالتخفيضات

تحت 30 سنةرسوم كاملةتحت 30 سنةرسوم كاملةتحت 30سنةرسوم كاملة

A - D25%50%US900$US600$US1,035$US690$

E15%43%US1,020$US680$US1,173$US782$

F0%33%US1,200$US800$US1,380$US920$

الرسومالتخفيضاترشيحة الرثوة لرسم العضوية

تحت 30 سنةرسم كاملتحت 30 سنةرسوم كاملة

A - D25%50%GBP £581GBP £389

E & F15%43%GBP £659GBP £441

G & H10%40%GBP £698GBP £468

I & J 0%33%GBP £775GBP £519

4-3  إن أهم مؤثر عىل القدرة يف تحمل التكاليف، وبالتايل إمكانية الوصول، لحضور املؤمتر العاملي هو املستوى الذي ينبغي أن تحدده رسوم التسجيل املوحدة لتغطية التكاليف. وكان 

هذا الرقم أعىل )945 جنيه إسرتليني( عام 2014، مقارنة بعام 2017 )775 جنيه إسرتليني(. ومبا أن ذلك يُعد اعتباراً هاماً الختيار املؤمترات العاملية يف املستقبل، فلقد أدرجنا يف امللحق 1 

ملحة عامة عن املنظمتني األعضاء اللتني تقدمتا بعروض الستضافة املؤمتر العاملي السابع والثالثني عام 2020، مام يسمح بإجراء مقارنة أساسية لبعض التكاليف املحتملة ذات الصلة.

5-3  ويبقى من املهم أن تستمر املنظمة العضو املضيفة بعرض أقل رسوم تسجيل ممكنة لتمكني املشاركة. 

6-3  رغم أنه ال يتعلق عىل وجه التحديد بهيكل رسوم املؤمتر، نالحظ أنه يف عام 2017 عرضنا عىل املنظامت األعضاء فرصة اختيار أماكن إقامتهم مبعدالت األسعار املختلفة. وقد تم 

استخدام هذا االختيار جيداً، حيث حجز املشاركون يف مجموعة من الفنادق ترتاوح من 2 نجوم إىل 5 نجوم وميكننا أن نستنتج من ذلك أن املنظامت األعضاء وجدت عموماً أنه من املفيد 

أن تكون قادرة عىل تحديد فئة اإلقامة التي تتناسب مع احتياجاتهم، والتي تسمح لهم بإدارة العمل داخل إطار ميزانياتهم.

7-3  يف حزمة الحجز للمؤمتر أعلنا عن خيارات اإلقامة يف فنادق من 3 نجوم إىل 5 نجوم، وإننا تسلمنا بعض الطلبات لخيارات اإلقامة يف فنادق بنجمتني، حيث استطعنا أن نلبي هذه 

الطلبات. ولذلك، يبدو أن تقديم بعض خيارات اإلقامة بأسعار أقل يُعد أمراً ينبغي النظر فيه خالل السنوات املقبلة.
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1-4  فيام يتعلق بالتسجيالت يف املؤمتر العاملي السادس والثالثني، اعتباراً من أول يونيو/حزيران 2017، توضح بيانات الحضور يف الجدول 3 خلف 
الصفحة  ونجد أن الطلبات للمنح هي األكرب من املنظامت األعضاء املوجودة يف الرشيحة A-D. ورغم استعامل رشائح الرثوة لتعديل رسوم تسجيل 

املؤمتر، فإن تكاليف السفر واإلقامة كبرية بالنسبة لهذه املنظامت األعضاء.

4 2- إن الجدير باملالحظة أن متثيل من هم بأعامر أقل من 30، يزداد مع ثروة البلد، أي أن %32 من املسجلني يف الرشيحتني I و J تقل أعامرهم 
.D  إىل A عن 30 عاماً، مقابل نسبة %13 فقط من املسجلني يف الرشائح من

3-4  وعموماً، فإن املندوبات واملراقبات يف مجموعة رشيحة الرثوة املسجلني لحضور املؤمتر تتامىش تقريباً مع التمثيل العام للمنظامت األعضاء يف 
الجمعية العاملية. كام أن االستثناء األبرز من ذلك نجده يف الرشيحتني I و J اللتان متثالن نسبة %31 من أولئك املسجلني لحضور املؤمتر، بينام نجد 

نسبتهم %19 من عدد املنظامت األعضاء املوجودة يف الجمعية العاملية. ورمبا يتأثر ذلك من بعض املنظامت األعضاء األكرث ثراًء يف هذه الرشائح، 
لكونهم أعضاء أكرب حجامً، ومن ثم يحق لهم الحصول عىل وفود أكرب.

4-4  وباختصار سيكون هناك متثيل جيد نسبياً للمنظامت األعضاء من مختلف رشائح الرثوة، ويسهل ذلك التخفيضات املُطبقة عىل رسوم التسجيل، 
فضالً عن دعم املنح.

الجدول 3: ملحة عامة عن تسجيالت املؤمتر العاملي السادس والثالثني بحسب رشائح الرثوة لرسوم العضوية )وفئة خصم يف املؤمتر(

املجموعإجاميل  I+Jإجاميل  G+Hإجاميل  E+Fإجاميل  A-Dرشيحة الرثوة بحسب رسوم العضوية

1417482136433عدد الوفود

%100%31%19%17%33النسبة املئوية لكل الوفود من هذه الرشيحة

46242427121عدد املنظامت األعضاء املمثلة يف املؤمتر

57342827146العدد الكيل للمنظامت األعضاء يف الرشيحة

%83%100%86%71%81النسبة املئوية من الرشيحة املمثلة يف املؤمتر

 النسبة املئوية لكافة املنظامت األعضاء يف هذه

الرشيحة
39%23%19%18%100%

ً 1911224496عدد من هم أقل من 30 عاما
ً %22%32%27%15%13النسبة املئوية ملن هم أقل من 30 عاما

5-4  يف عام 2017، تلقت الجمعية العاملية أكرث من 80 طلب منحة – للسفر واإلقامة و/أو رسوم التسجيل. ولذلك، فإننا نعلم بأن التكلفة تظل عامالً رئيسياً من حيث تحديد حضور 

املؤمتر بالنسبة للمنظامت األعضاء، حتى رغم تعديالت رشائح الرثوة. 

 

2 لإلشارة، ميكن مقارنة ذلك أيضاً مع بيانات التسجيل للمؤمترين العامليني السابقني كام هو موضح بامللحق2. 



امليض قدماً  .5

1-5  من املقرتح أن تُطبق نفس الخصومات، التي تتامىش مع فئات رسوم العضوية، عىل املؤمتر العاملي السابع والثالثني عام 2020، واملؤمترات العاملية املستقبلية )لحني اقرتاح إجراء أي 

مراجعة أخرى(.

2-5  لذلك، سيكون مندوبو ومراقبو املنظامت األعضاء مؤهلني للحصول عىل الخصم املرتبط برشيحة الرثوة لرسوم العضوية لديهم. وذلك بنسبة %25 ملن هم يف الرشائح من A إىل D؛ 

و%15 ملن هم يف الرشائح E و F؛ و%10 ملن هم يف الرشائح  G و H. ولن يتم تطبيق أي خصومات عىل من هم يف الرشيحتني I و J . ورغم ذلك، فسوف تستمر كل منظمة عضو يف أن 

يُطبق حد أقىص أربعة مندوبات أو مراقبات يحق لهم الحصول عىل أي خصم فيام يتعلق برشيحة الرثوة الخاصة برسوم العضوية.

3-5  إضافة إىل ذلك، فإن جميع وفود ومراقبي وضيوف املنظامت األعضاء ممن هم تحت عمر 30 عاماً يوم تاريخ افتتاح املؤمتر، فسوف يحصلوا عىل تخفيض إضايف بنسبة %33 )عن 

املبلغ املخفض بالفعل( بغض النظر عن رشيحة الرثوة التي تكون منظمتهم العضو متواجدة فيها. ومرة أخرى، فسوف يُطبق عىل كل منظمة عضو بحد أقىص أربعة مندوبات أو مراقبات 

يحق لهم الحصول عىل خصم ملن هم أقل من 30 عاماً.

4-5 وهذا يعني أنه بالنسبة للمنظمة العضو الكبرية التي يوجد بها ما يزيد عن مليون عضو )مام يسمح بحضور مندوبني إثنني ومثانية مراقبني(، فيحق لهم أن يكون لديهم أربعة مندوبني 

/ مراقبني مع الخصم املرتبط برشيحة الرثوة إضافة إىل أربعة مندوبني/ مراقبني آخرين مع خصم ملن هم أقل من 30 عاماً. وباإلضافة إىل ذلك، ميكنهم دفع رسوم التسجيل الكاملة 

للعضوين اآلخرين املسموح بهام يف وفدهم.

االقرتاح املطروح للتصويت

)تصويت األعضاء كاميل العضوية، مطلوب أغلبية بنسبة 75%( 

استخدام رشائح الرثوة لرسوم العضوية واملعايري ملن هم تحت 30 عاماً من العمر يوم تاريخ افتتاح املؤمتر وذلك لتحديد رسوم التسجيل مستحقة الدفع يف املؤمتر العاملي   .1

السابع والثالثني واملؤمترات العاملية املستقبلية، مع تطبيق التخفيضات التالية:-

تخفيضاترشيحة الرثوة لرسوم العضوية

تحت عمر 30 عاماًالرسم الكامل

A - D25%50%
E & F15%43%
G & H10%40%
I & J 0%33%

سوف تُطبق الرسوم املعدلة بحسب رشيحة الرثوة عىل حد  أقصاه أربعة وفود أو مراقبني لكل منظمة عضو.	 

سوف تُطبق التخفيضات ملن هم تحت عمر 30 بحد أقصاه أربعة وفود أو مراقبات لكل منظمة عضو.	 



امللحق 1: العروض املقدمة الستضافة املؤمتر العاملي السابع والثالثني لعام 2020

تقدمت منظمتان من املنظامت األعضاء الستضافة املؤمتر العاملي السابع والثالثني الذي سيقام عام 2020: 

1 .Girls Scouts of the USA جمعية فتيات الكشافة األمريكية

2 .The Uganda Girl Guides Association جمعية مرشدات أوغندا

املنظمتان هام من املنظامت األعضاء كاميل العضوية بالجمعية العاملية وهام للفتيات فقط.	 

سوف تتاح لكم الفرصة لالستامع إىل عرض من البلدين يوم الثالثاء املوافق 19 سبتمرب / أيلول يف االجتامع العام باملؤمتر وأيضاً لاللتقاء معهم أثناء األسبوع.	 

سوف يتم سؤال رئيسات الوفود التصويت للعرض الذي يفضلونه يوم الخميس املوافق 21 سبتمرب/ أيلول.	 

الجدول 1: مقارنة للحقائق الرئيسية بني العرضني

أوغنداالواليات املتحدة األمريكيةالفئة

144,200  إحصاء )2016، أحدث البيانات املتسلمة(2,578,701 )إحصاء 2016 – أحدث البيانات املتسلمة(العضوية

معلومات عن املنظمة العضو 

وخرباتهم وقدراتهم يف تقديم 

الفعاليات الرئيسية 

تأسست حركة الكشافة عام 1912، من قبل جوليت جوردن لو، بعد لقاء مع اللورد والليدي 

بادن باول أثناء زيارتها لهام يف لندن. وقد بدأت جوليت أول فرقتني يف لندن واسكتلندا 

قبل أن تشعر بأنها يجب أن تجلب حركة الكشافة إىل الواليات املتحدة. وقد تأسست 

جمعية فتيات الكشافة بالواليات املتحدة األمريكية عام 1915 وصدر مرسوم اعتامدها من 

الكونجرس األمرييك عام 1950. كام أن جمعية فتيات الكشافة األمريكية هي عضو مؤسس 

يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ولقد ظلت جزًء من الجمعية العاملية منذ 

عام 1928. واليوم يوجد لدى جمعية فتيات الكشافة األمريكية 2,6 مليون عضواً )1,8 مليون 

من الفتيات و600,000 من املتطوعات الراشدات( يف 112 مجلس محيل بأنحاء الواليات 

املتحدة األمريكية وما يزيد عن 90 مقاطعة بأنحاء العامل من خالل برنامجنا لفتيات الكشافة 

 ، Daisies األمريكية فيام وراء البحار. ويتم تصنيف أعضائنا عىل النحو التايل: الزهرات

  ، Cadettes واملبتدئات ، Juniors وفتيات الكشافة الصغريات ،Brownies  والجرموزات

 Adult Volunteers واملتطوعات الراشدات ،Ambassador والسفراء ،Seniors والراشدات

وجهاز املوظفني.

وتتمتع جمعية فتيات الكشافة األمريكية بنطاق واسع من الخربات يف استضافة الفعاليات 

عىل نطاق كبري. وخاصة كل ثالث سنوات حيث تستضيف جمعية فتيات الكشافة األمريكية 

جلسة ومؤمتر مجلسنا الوطني حيث يبلغ عدد املشرتكني فيه يف املتوسط 7000 إىل 10,000 

من شتى أنحاء البلد والعامل. وباإلضافة إىل ذلك، استضفنا الفعاليات الدولية الكربى مبا يف 

ذلك:

املؤمترات العاملية للجمعية العاملية يف األعوام 1924، و 1926 و1984   	

املنتدى العاملي للفتيات بالجمعية العاملية 2012   	

تدريبات أوقفوا العنف عام 2016.   	

وعند استضافة هذه الفعاليات عىل نطاق واسع، وغريها من الفعاليات ذات الحجم املتوسط 

سنوياً مثل اجتامعات قيادة املجلس لعدد 300 إىل 400 مشرتك، تحصل جمعية فتيات 

الكشافة األمريكية عىل دعم من مجلسنا الوطني والقيادة التنظيمية وفريق االجتامعات 

الوطني، وجهاز موظفي املقر الرئييس جنباً إىل جنب مع املجلس املحيل يف موقع كل فعالية 

وقيادتهم.

بدأت حركة املرشدات يف أوغندا عام 1914 حيث تم تسجيلها رسمياً مبوجب قانون برملاين. 

تم تدشني جمعية مرشدات أوغندا كعضو كامل العضوية يف الجمعية العاملية يف املؤمتر 

العاملي لعام 1984 بالواليات املتحدة األمريكية. وحتى اآلن تعمل حركة املرشدات بنشاط 

يف 112 مقاطعة داخل البلد، ويبلغ عدد أعضائها 200,144 . ويتم تصنيف أعضائنا عىل 

 junior ؛ صغار املرشداتBrownies ؛ جرموزاتRainbows النحو التايل: قوس قزح

 .Trefoil ؛ القادة الشباب؛ والقادة من الراشدات؛ وتريفويلRangers ؛ وجوالةguides

وراعيتنا هي السيدة األوىل يف أوغندا، جانيت موسيفيني. ويف عام 1956، زارت الليدي 

أوالف بادن باول أوغندا ووضعت حجر األساس لدار بادن باول الذي يتواجد فيه مقرنا 

الرئييس. ثم زارت أوغندا مرة أخرى عام 1967.     

تتمتع جمعية مرشدات أوغندا بخربات واسعة يف استضافة الفعاليات الدولية الكربى ومنها: 

مؤمتر أفريقيا اإلقليمي عام 1961   	

تدريب املدربات يف إقليم أفريقيا للجمعية العاملية عام 2007   	

الدورات التحضريية لحركة الفتيات YESS السنوية -2015 2017  	

املخيامت الدولية للشباب الرنويجي السنوية 2016-2017  	

اجتامع لجنة أفريقيا اإلقليمي بالجمعية العاملية يف مارس /آذار 2017.  	

مخيم الجمعية العاملية للقيادة واالستدامة يف إقليم أفريقيا يف مارس/ آذار   	

 2017

يوجد لدى جمعية مرشدات أوغندا نظام دعم قوي داخل إطار عضويتها )املتطوعات 

الراشدات وجهاز املوظفني( ويشمل ذلك مسئولني حكوميني ووزراء الذين يدعمون دامئاً 

الجمعية عند استضافتها للفعاليات الكربى. 

تدعم جمعية مرشدات أوغندا فريقاً قوياً من الشابات الناشطات الذين عملوا يف دعم 

فعاليات دولية أخرى نظمتها الجمعية العاملية واستضافتها املنظامت األعضاء األخرى. 

وننوي أن نستعني بخرباتهن لدعم ومساندة املؤمتر. 

وعىل مستوى البلد استضافت أوغندا العديد من الفعاليات الدولية ومنها اجتامع رؤساء 

حكومات الكومنويلث يف عام 2007؛ ومؤمتر القمة لالتحاد األفريقي؛ ومؤمتر قمة األمم 

املتحدة عن الالجئني وغريها الكثري.

وإن الحالة األمنية يف أوغندا مستقرة وموثوق بها. إذ يوجد لدى جمعية مرشدات أوغندا 

عالقة جيدة مع مجلس السياحة األوغندي ورشكة السياحة ويعملون دامئاً معنا عند 

استضافة الفعاليات الدولية

عىل غرار الجمعية العاملية تستضيف جمعية فتيات الكشافة األمريكية موجز العرض   	

مؤمتراً وطنياً كل ثالث سنوات لعدد يزيد عن 10,000 مشرتكة. وتود جمعية فتيات الكشافة 

األمريكية أن تربط هاتني الفعاليتني وأن تغتنم الفرصة لجذب املؤمتر العاملي إىل عضويتنا 

أثناء هذا املحفل الوطني. وسوف يتم استضافة محفلنا الوطني لعام 2020 يف أورالندو 

بفلوريدا بالتعاون مع سبعة مجالس محلية يف املنطقة.

إن دمج املؤمتر العاملي لعام 2020 ، مع الدورة الخامسة والخمسني للمجلس   	

الوطني لجمعية فتيات الكشافة األمريكية و G.I.R.L. إمنا يتيح لنا الفرصة االستضافة 

بتكاليف محدودة وميزانية محدودة.

تعترب أورالندو يف فلوريدا موقعاً يتيح تجربة استضافة املجموعات الدولية   	

التي ال تستطيع املواقع األخرى يف الواليات املتحدة أن تنظمها، ويشمل ذلك املواد املطبوعة 

بلغات متعددة، وتوفر مسارات رحالت الطريان وجداولها الزمنية املتعددة، ورصف العمالت 

ووسائل النقل الربي.

يتم دعم الربامج يف الدورة الخامسة والخمسني للمجلس الوطني و   	

G.I.R.L.2020 بالفعل بشكل كبري من خالل اتفاقية مع مكتب زوروا أورالندو، مؤمترات 

أورالندو ومكتب الزوار، وهم متحمسون الحتامل دعم املؤمتر العاملي لعام 2020.

مع وجود مقر سبعة مجالس لفتيات الكشافة يف فلوريدا، حيث يشاركون   	

 ،G.I.R.L.2020 بالتزام يف استضافة الدورة الخامسة والخمسني للمجلس الوطني ومؤمتر

فسوف يكون لدينا أيضاً إمكانية استخدام قاعدة أكرب من املتطوعات ومنهم )مبا يف ذلك 

املتقاعدات والخريجات( للمساعدة يف التخطيط واحتياجات املوظفني.

وتشعر جمعية فتيات الكشافة األمريكية بالحامس إلمكانية استضافة حركتنا العاملية 

واستخدام هذه الفرصة إلعالء الجوانب العاملية لحركة فتيات الكشافة إىل عضويتنا.

نحن نريد استضافة املؤمتر يف فنادق رائعة خمسة نجوم، ومنها فندق   	

توجد به مرافق متميزة ثالثة نجوم وأربعة نجوم يف نفس املوقع لضامن القدرة عىل 

تحمل التكاليف. وتقدم الفنادق بعض من أفخم مرافق املؤمترات بأسعار معقولة يف القارة 

األفريقية، وتقع عىل شواطئ أكرب بحرية يف أفريقيا وهي بحرية فيكتوريا.

وتُعد أوغندا واحدة من أكرب ثالث منظامت أعضاء يف أفريقيا إذ يبلغ تعداد   	

أعضائها ما يزيد عن 200,000 )من بني 39 مليون نسمة( . وسنحتفل يف عام 2020 مبرور 

مائة عام. ونريد أن يحتفل العامل معنا بهذه املناسبة الهامة.

يف أوغندا يسهل الحصول عىل تأشرية زيارة خالية من املتاعب كام أن   	

العديد من البلدان ال تحتاج إىل تأشريات إىل أوغندا وجميع البلدان األخرى قادرة أن تحصل 

عىل التأشريات يف املطار بقيمة 50 دوالر أمرييك.

هناك رحالت طريان من معظم رشكات الطريان اإلقليمية والدولية مبارشة   	

من مطار أوغندا الدويل. وتكاليف الطريان إىل املؤمتر العاملي تتميز بسعر بخس ومريح. 

/http://entebbe-airport.com/flight-information/airlines :وستجدوا التفاصيل هنا

األوغنديون شعب ودود ومنفتح ويحرص عىل تواجد مشاعر املرح. وسوف   	

تشعر الوفود بأنها مدللة بفضل الخيارات السياحية التي تشمل أكرب بحرية مياه عذبة يف 

أفريقيا وهي بحرية فيكتوريا، وهي منبع أطول نهر يف العامل وهو نهر النيل، هذا إضافة إىل 

الحياة الربية املدهشة. وسوف تتواجد املندوبات يف حضن الطبيعة عندما يأتون إىل أوغندا.  

وإن دوافعنا الستضافة املؤمتر هي:                       -إتاحة الفرصة   	

ملندوبات الوفود لتجربة مدى الحياة )سواء من ناحية النشاط التجاري أو الرتفيهي(.                                                      

–استعراض تاريخ جمعية مرشدات أوغندا وما حققته خالل املائة عام املاضية.

-أن نظهر ألوغندا وللفتيات الاليت نحن جزًء منهم، بأننا فخورون بأنهم جزًء من حركة 

عاملية حقاً. 



سوف تحتاج غالبية الوفود إىل الحصول عىل تأشرية الواليات املتحدة قبل حضور املؤمتر. املخاطر الرئيسية

ولدينا عالقة طويلة األمد مع وزارة الخارجية األمريكية. وقد التزم مجلسنا الوطني بتوفري 

املوارد والدعم لضامن العمل مع وزارة الخارجية األمريكية ألجل دخول املشرتكات بالواليات 

املتحدة.

إضافة إىل ذلك سيقع خريف عام 2020 قبل انتخابات الرئاسية األمريكية بثالثة أسابيع عام 

2020 وعىل الرغم من أنه سيكون وقتاً مشحوناً سياسياً جداً إال أن هناك حد أدىن من أي 

مخاطر بسبب أي قضايا أمنية نتيجة لالنتخابات.

أورالندو يف فلوريدا تتأثر مبوسم األعاصري يف الواليات املتحدة األمريكية. ويستمر املوسم 

عادة من أول يونيو/ حزيران إىل 30 نوفمرب/ترشين الثاين. سيستغرق األمر بضعة أسابيع يف 

بعض األحيان لتطور األعاصري. وسيكون هناك وقت كايف إلعداد أو وضع خطط بديلة ملثل 

هذا الحدث. إضافة إىل ذلك، فإن والية فلوريدا ومدينة أورالندو عىل أتم االستعداد لدعم 

األفراد إذا نشأ مثل هذا الحدث.  

مطلوب من جميع الوفود السفر بعد الحصول عىل بطاقات التحصني ضد الحمى الصفراء 

والحصول عىل إثبات للتحصني ضد مرض التهاب الكبد الوبايئ )ب(. وهناك خطر حرمانهم 

من الدخول إىل البلد بدون هذا اإلثبات. ومع ذلك، فإن الخطر ضئيل جداً حيث ميكن 

الحصول عىل مثل هذه التحصينات يف املطار قبل السامح بالدخول من قبل قسم الهجرة. 

ستجري االنتخابات الرئيسية األوغندية عام 2021 )أي بعد عام من املؤمتر العاملي(. 

وسيكون الخطر ضئيالً يف ذلك التوقيت قبل بدء أنشطة االنتخابات بوقت كايف.

املكان املقرتح، مع توفر سعة 

استيعابية كافية لعدد يصل إىل 700 

مشرتك يف الجلسات الجامعية

 International نقرتح أن يكون املؤمتر يف فندق هيلتون أورالندو عىل الطريق الدويل

Drive بجوار مركز مؤمترات أورانج كاونتي وعىل بعد 15 دقيقة من املطار. وهناك توجد 

غرف تسع لـ 1417 نزيل و236,000 قدم مربع )21,925 مرت مربع( من أماكن املبنى 

http://www3.hilton.com/en/hotels/florida/hilton-orlan-  لالجتامعيات والفعاليات

do-ORLOCHH/index.html

نقرتح خيارين لألماكن/ الفنادق التي ميكن أن تستوعب عدداً يزيد عن ألف شخص. وملزيد 

من التفاصيل عن الفنادق )وأيضاً موصوف يف العرض أعاله( يُرجى الرجوع إىل روابط 

اإلنرتنت التالية:- 

 	The Speke Resort Hotel Munyonyo http://www. فندق منتجع مانيونيو

/spekeresort.com

 	The Imperial Resort Beach Hotel http://www. فندق شاطئ منتجع إمربيال

imperialhotels.co.ug/ImperialResortBeachHotel.html

إمكانية الحصول عىل اإلنرتنت 

الالسليك برسعة عالية كافية لكل 

املشرتكات

يوجد بالفندق إمكانيات اإلنرتنت برسعة عالية فائقة الجودة وهي متاحة للجميع يف كافة 

أماكن املوقع.

يوجد باألماكن املقرتحة إنرتنت وايرلس رسيع ميكن لكل املشرتكات التوصل إليه.

التواريخ املقرتحة )أينام كانت 

معلومة(

أغسطس / آب 2020 23 إىل 28 أكتوبر/ ترشين األول 2020 )الجمعة إىل األربعاء(

متطلبات التأشرية إىل الواليات املتحدة قد تكون صعبة الحصول عىل املواطنني من بعض متطلبات للحصول عىل تأشرية الدخول

البلدان. ويف املتوسط تكون تكلفة تأشريات الدخول إىل الواليات املتحدة 160 دوالر للشخص 

وتحتاج إىل مهلة كافية لتطبيق وجدولة عمل مقابلة يف مكتب القنصلية األمريكية ذات 

الصلة. ونعتقد أنه من خالل عالقاتنا طويلة األمد مع وزارة الخارجية األمريكية والتخطيط 

طويل األجل فإن معظم الوفود التي تحتاج إىل تأشريات سيحصلون عليها بقدر قليل أو 

منعدم من املشاكل. وباإلضافة إىل ذلك وافقت قيادتنا عىل وضع املوارد لدعم عملية 

التأشرية. وال تحتاج الدول التالية إىل زيارة الواليات املتحدة األمريكية:

أندورا، أسرتاليا، النمسا، بلجيكا، برمودا، بروين، كندا، شييل، جمهورية التشيك، الدامنرك، 

استونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، املجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، التفيا، 

ليختنشتاين، ليثوانيا، لكسمبورج، مالطا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، الرنويج، الربتغال، سان 

مارينو، سنغافورا، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، أسبانيا، السويد، سويرسا، تايوان، 

واململكة املتحدة.

ليس من الصعب الحصول عىل تأشريات الدخول إىل أوغندا. وميكن ملواطني جميع البلدان 

األخرى الحصول عىل تأشرية دخول إىل أوغندا لدى وصولهم أو الحصول عىل تأشرية 

إلكرتونية التي يتم إصدارها أيضاً عىل اإلنرتنت. ويتم دفع الرسوم 50 دوالر أمرييك عند 

الوصول إىل املطار. وال تحتاج البلدان التالية إىل تأشريات لزيارة أوغندا:

أنجوال، أنتيجا وباربادا، جزر البهاما، باربادوس، بيليز، بوروندي، جزر القمر، قربص، إرتريا، 

فيجي، جامبيا، غانا، جرينادا، جامايكا، كينيا، ليسوثو، مدغشقر، مالوي، مالطا، موريشيوس، 

رواند، سينت، سيشيل، سرياليون، سنغافورة، جزر سولومان، سوازيالند، تنزانيا، تونجا، 

فانواتو، زامبيا وزميبابوي

أقرب مطار دويل واملسافة/ وسيلة 

الوصول من املطار إىل مكان املؤمتر

هناك مطاران لخدمة منطقة أورالندو:

مطار أورالندو الدويل 

)15 دقيقة / 13 ميل/ 21 كيلومرت(

مطار أورالندو سانفورد الدويل

)53 دقيقة/ 33 ميل/ 53 كيلومرت(

أقرب مطار دويل هو مطار عنتايب الدويل ويبعد عىل مسافة 45 كيلومرتاً من فندق سبيك 

ريزورت وعىل بعد 5 كيلومرتات من فندق إمربيال ريزورت بيتش

يعرض فندق هيلتون أورالندو مجموعة متنوعة من الخيارات: غرف كبرية كينج لشخص، أماكن اإلقامة املقرتحة

غرف كبرية كوين لشخصني، غرف للمدراء، أجنحة بغرفة أو غرفتني نوم، الضيافة، الصالون، 

أجنحة رئاسية. باإلضافة إىل ذلك، هناك مجموعة متنوعة من الفنادق ذات امليزانية 

املحدودة عىل طريق إنرتناشيونال درايف وسوف يتم حجزها حتى ميكن تلبية جميع 

االحتياجات من ناحية األسعار.

يف كل من األماكن املقرتحة أعاله )منتجع سبيك ومنتجع امربيال( سيتوفر   	

لدى الوفود اختيار أماكن إقامتهم املفضلة التي ترتاوح من األجنحة التنفيذية الفاخرة 

وصوالً إىل غرف ذات ميزانية محدودة ملشاركة ثالثة أفراد. وعىل وجه التحديد تتوفر أنواع 

الغرف التالية:- 

غرف فاخرة لفرد أو فردين، أجنحة تضم غرفة نوم واحدة وغرفتني وثالثة، أكواخ، غرف 

للمدراء التنفيذيني، أجنحة للمدراء التنفيذيني وأجنحة رئاسية.

تكلفة اإلقامة بالفندق بالعملة املحلية 

)لكل شخص يف الليلة الواحدة مع 

افرتاض مشاركة شخصني لغرفة(

أسعار فندق أورالندو هيلتون 179 دوالر للشخص يف الليلة. تبدأ أماكن اإلقامة األخرى 

املتعاقد عليها من 94 دوالر يف الليلة وصاعداً.

فندق منتجع سبيك تكلفته 295,200 شلن أوغندي	 

تكلفة فندق إمربيال ريزورت بيتش تبلغ 279,000 شلن أوغندي	 

سعر تحويل العملة بالجنيه اإلسرتليني 

باستعامل oanda.com  يف 30 يونيو /

حزيران 2017.

بني 72 و 138 جنيه إسرتليني. بني 59 و 63 جنيه إسرتليني.	   	

القدرة عىل التوفري ودفع غطاء تأمني 

املسئولية العامة لحضور املؤمتر نظري 

مبلغ 20 مليون جنيه إسرتليني

للقادرين عىل تغطية تأمني املسئولية العامة.لدينا بوليصة لتغطية فعالية 2020 للفتيات وسوف يتم تعديل هذه البوليصة لتشمل املؤمتر.

تنظم جمعية مرشدات أوغندا احتفاالً بالذكرى املئوية منذ إنشائها يف أغسطس / آب 2020 أي معلومات أخرى ذات صلة 

وسوف تجذب هذه االحتفالية الضيوف املحليني والدوليني. ونود أن نحتفل بها مع وفود 

املؤمتر العاملي.

globalgirlscouting@girlscouts.orgthegirlguidesuganda@gmail.comاالتصال بالربيد األلكرتوين 



امللحق 2: مقارنة رسوم التسجيل باملؤمترات العاملية رقم 34، و35 و36 بحسب رشائح الرثوة لرسوم العضوية )املعروفة سابقاً باسم 
الكوتة(3  

املجموعإجاميل I+Jإجاميل  G+Hإجاميل E+Fإجاميل  A-Dرسوم العضوية / رشيحة الرثوة "الكوتة"السنة

2017

1417482136433عدد الوفود

%100%31%19%17%33النسبة املئوية لكل الوفود الذين هم من هذه الرشيحة

46242427121عدد املنظامت األعضاء املمثلة يف املؤمتر

57342827146العدد الكيل للمنظامت األعضاء يف الرشيحة

%83%100%86%71%81النسبة املئوية للرشيحة املمثلة يف املؤمتر

%100%18%19%23%39النسبة املئوية لكل املنظامت األعضاء يف هذه الرشيحة

1911224496عدد األفراد تحت عمر الثالثني

%22%32%27%15%13النسبة املئوية لألفراد تحت عمر الثالثني

2014

12522000345عدد الوفود

N/AN/A100%%64%36النسبة املئوية لكل الوفود الذين هم من هذه الرشيحة

4667N/AN/A113عدد املنظامت األعضاء املمثلة يف املؤمتر

6085N/AN/A145العدد الكيل للمنظامت األعضاء يف الرشيحة

N/AN/A78%%79%77النسبة املئوية للرشيحة املمثلة يف املؤمتر

N/AN/A100%%59%41النسبة املئوية لكل املنظامت األعضاء يف هذه الرشيحة

3266N/AN/A98عدد األفراد تحت عمر الثالثني

N/AN/A28%%30%26النسبة املئوية لألفراد تحت عمر الثالثني

2011

147235N/AN/A382عدد الوفود

N/AN/A100%%62%38النسبة املئوية لكل الوفود الذين هم من هذه الرشيحة

5265N/AN/A117عدد املنظامت األعضاء املمثلة يف املؤمتر

6976N/AN/A145العدد الكيل للمنظامت األعضاء يف الرشيحة

N/AN/A81%%86%75النسبة املئوية للرشيحة املمثلة يف املؤمتر

N/AN/A100%%52%48النسبة املئوية لكل املنظامت األعضاء يف هذه الرشيحة
N/AN/AN/AN/AN/Aعدد األفراد تحت عمر الثالثني 4

N/AN/AN/AN/AN/Aالنسبة املئوية لألفراد تحت عمر الثالثني

 3 يف عامي 2011 و 2014، كانت هناك رشائح الكوتة من A إىل F. ومن عام 2017، بناًء عىل القرار املتخذ يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني، تم تغيريها إىل رشائح الرثوة بحسب رسوم 

.J  إىل A العضوية من

4مل يتم تحصيل البيانات لألفراد تحت عمر الثالثني يف املؤمتر العاملي رقم 34 عام 2011.  
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