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+1,400 

دولة قبرص من أوائل الدول في
العالم التي ولدت فيها حركة

المرشدات بعد والدة الحركة مباشرًة

.

تود جمعية المرشدات القبرصية
تنظيم المؤتمر العالمي المستدام

األول للجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة!

 

26-22 يوليو 2023

سيكون مكان المؤتمر هو الجامعة

 (EUC) األوروبية في قبرص

Cyprus Hilton Nicosia
Centrum Hotel
Castelli Hotel

بدأت حركة المرشدات في ماليزيا في عام

1916.تعد جمعية مرشدات ماليزيا من
بين أكبر 10 منظمات أعضاء بالجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

287,392

27-21 يوليو 2023

ستؤدي استضافة المؤتمر العالمي في

ماليزيا إىل زيادة ظهور وصورة
GGAM وستفيد الفتيات والشابات

في ماليزيا والعالم

 

المكان المقترح هو فندق ومنتجع

صنواي.

Bandar Sunway
GM Sunway Metro Hotel
Mixx Hotel Sunway

تتمتع مرشدات عمان بخبرة جيدة

جًدا في استضافة األحداث الدولية

عىل مستوى دول مجلس التعاون

الخليجي والعربي 

18,744

بين يونيو وسبتمبر 2023

تعزيز دور كشافة ومرشدات عمان

عىل المستويين العربي والدولي    

سيعقد المؤتمر في مركز عمان

للمؤتمرات والمعارض. 

JW Marriott
Crown Plaza
Cetara Hotel

تأسست حركة فتيات الكشافة في

عام 1912 عىل يد جولييت جوردون
لو ، بعد لقائها اللورد والسيدة بادن

2,100,000

يوليو 2023

في حالة اختيارنا ، سيعقد المؤتمر

Yacht and Beach العالمي في منتجع

Club

Yacht and Beach Resort 
Coronado Springs Resort 
Family Value Resort (TBD)

ستتاح الفرصة للمرشدات وفتيات

الكشافة إلبراز قوة روابطنا العالمية

تنا وأيضا سيشهدن الحوكمة وأخوَّ

العالمية في موضع التنفيذ.  

المؤتمر العالمي السابع والثالثون



الرسوم المقدرة

رسوم السكن
المقدرة

رسوم التسجيل
المقدرة

التكلفة اإلجمالية
المقدرة

المخاطر

بيانات المتصل

متطلبات
التأشيرات

المخاطر
الرئيسية

االسم وعنوان
البريد اإللكتروني
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ال تحتاج دول االتحاد األوروبي ودول
الكومنولث والواليات المتحدة

األمريكية إىل تأشيرة.

                 $1,170 - $900

$180 - $31

                 $3,500 - $2,000

Covid-19 - سنوفر فرصة الحضور
االفتراضي.

 

التأشيرات غير مطلوبة لـ 162 دولة

لإلقامات القصيرة التي تصل إىل

أسبوعين.

$1,000 - $900 

$94 - $15

$4,000 - $2,000 

إن تلوث الهواء مشكلة مستمرة في

العديد من البلدان في منطقة

جنوب شرق آسيا بين يونيو وأكتوبر

وماليزيا هي واحدة

Jeyadhevi Subramaniam
  ggam38wc@gmail.com

سيحتاج جميع المشاركين إىل

تأشيرات دخول باستثناء اإلمارات

العربية المتحدة والكويت والبحرين

وقطر.

$1,200 - $1,000

$207 - $65

$4,000 - $3,000

للسفر إىل ُعمان ، تحتاج إىل إحضار

اختبار PCR سلبي وهناك إمكانية

.COVID-19 لطلب جواز سفر لقاح

 

Maryam Abdallah AL Hadhri
sohar2005@yahoo.com

تطلب الواليات المتحدة تأشيرات

دخول لمعظم الزوار قبل دخول

البالد.

$950-$775

$299 - $149

$4,000 - $3,000

أورالندو بوالية فلوريدا تتأثر بموسم

األعاصير. سيكون هناك وقت كاٍف

إلعداد أو وضع خطط بديلة.

 

Wendy Drummond
globalgirlscouting@girlscouts.org

المؤتمر العالمي السابع والثالثون

Elli Kotzamani
soma.odigon@cytanet.com.cy

mailto:globalgirlscouting@girlscouts.org
mailto:soma.odigon@cytanet.com.cy


بصفتنا جمعية مرشدات قبرص ، لدينا تاريخ طويل في تنظيم األحداث الدولية:

1.   أبريل 1989: المؤتمر األوروبي السادس للكشافة والمرشدات في الرنكا ، مع جمعية الكشافة
القبرصية ، وأكثر من 400 مشارك ، وهو المؤتمر الذي نال التهنئة من جميع المشاركين ، وقد نوقش

لسنوات باعتباره أحد أكثر المؤتمرات نجاًحا.

(الصورة أدناه: لجنة الترحيب بالمؤتمر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   نوفمبر 1995: الحلقة الدراسية للشباب األوروبي "الوعي بالتداخل ما بين الثقافات" (شارك فيها
مرشدات وكشافة من 20 دولة)

2.   2001: المنتدى 3 للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة - اجتماع أوروبي في قبرص
بحضور 120 مشارًكا من 35 دولة

3.   11-8 / 09/2005: الحدث السنوي لجمعية أوالف بادن باول الذي تم تنظيمه في بافوس.
 https://www.girlguides.org.cy :موقعنا اإللكتروني الجديد

عرض االستضافة المقترح:
إن تنظيم المؤتمر العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في قبرص كان دائًما حلًما

وهدًفا لجمعية مرشدات قبرص لسنوات عديدة . إن تنظيمنا الناجح ألحداث إرشادية وكشفية دولية

كبرى وتاريخنا الممتد في مجال حركة المرشدات في قبرص ، يجعلنا متفائالت بأننا نستطيع تحقيق

هذا الهدف لعام 2023.

معلومات عن المنظمة العضو: 
 

دولة قبرص من أوائل الدول في العالم التي ولدت فيها حركة المرشدات بعد والدة الحركة مباشرًة . لدينا
وثائق في أرشيفنا (من بينها رسالة من أوالف بادن باول نفسها) تثبت ازدهار حركة المرشدات في

قبرص منذ عام 1913 ، عندما كانت الجزيرة مستعمرة بريطانية.

تأسست جمعية مرشدات قبرص في عام 1960 بالتزامن مع إنشاء جمهورية قبرص. وهي منظمة

للفتيات فقط تضم أكثر من 1400 عضو من جميع األعمار ، عىل النحو التالي: الكريسااليدات من 5 إىل

6 سنوات ، الفراشات من 7 إىل 9 سنوات ، المرشدات من 10 إىل 12 سنوات ، مرشدات البحر والجو
والغابة من سن 13 إىل 15 سنة ، المرشدات األكبر سًنا والقائدات المحتمالت من 16 إىل 18 سنة ،

القائدات الشابات (من بينهن أعضاء مجلس الشابات) من 19 إىل 35 سنة ، والقائدات المتطوعات

ومجموعات أخرى.

(الصور أدناه: من األنشطة الخارجية ألعضائنا في العام السابق للوباء) 
 
 

 
 
 

 
تسعى جمعية مرشدات قبرص جاهدة لحماية حركة المرشدات ونشر ضوئها عىل الرغم من الوباء. نحن

فخورات بأننا من بين المنظمات األوىل التي قدمت األنشطة عبر اإلنترنت. سمح لنا ذلك بتعزيز عالقاتنا

مع كل من حركتنا العالمية ومع المرشدات في البلدان األخرى الالتي نظمنا معهن أنشطة لجميع األعمار.

(الصورتان أدناه: من االحتفال الرسمي بيوم الذكرى العالمي 2019 المخصص لقائداتنا وقائدات حركة
المرشدات ، ومن المكالمة الدولية األوىل التي نظمها مجلس شابات جمعية مرشدات قبرص في أبريل

.(2020
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أين سُيعقد؟ 
قبرص – نيقوسيا

تقع قبرص في الطرف الشمالي الشرقي من حوض البحر األبيض المتوسط   ، وهي ثالث أكبر جزيرة في

المنطقة.

 
نيقوسيا هي "ألمع عاصمة ألوروبا"!

نيقوسيا مشرقة بالمعنى الحرفي للكلمة - فهي تتمتع بأكبر قدر من أشعة الشمس مقارنة بأي
عاصمة في أوروبا

نيقوسيا مدينة ذكية - مدينة جامعية مليئة بالعقول الالمعة واالبتكار
نيقوسيا مفعمة بالحيوية - تعج باألعمال والثقافة والحياة والترفيه

نيقوسيا ملونة - السماء الزرقاء ، الطبيعة الخضراء ، الطعام النابض بالحياة ، والتعددية الثقافية
تتمتع نيقوسيا بمستقبل مشرق - تنمو وتتطور وترقى في الجودة باستمرار 

              
سيكون مكان المؤتمر هو الجامعة األوروبية في قبرص (EUC) الواقعة في نيقوسيا. وهي جامعة خاصة

في نيقوسيا وأقدم مؤسسة للتعليم العالي في قبرص . وتحظى الجامعة األوروبية في قبرص ، التي

ارتفعت في تصنيفها ، باعتراًفا محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا بجهودها الرامية إىل أن تكون مؤسسة ُمبَتِكرة

تركز عىل الطالب ، وعىل التوجه الدولي واالستدامة وإشراك الصناعة والمجتمع . و بتاريخ يزيد عن 60
عاًما ، نمت الجامعة األوروبية في قبرص لتصبح مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في المنطقة تضم

كليات الطب والعلوم وإدارة األعمال والقانون والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والتربوية ووحدة

التعليم عن بعد. تفي الجامعة باحتياجات المؤتمر العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

من حيث قاعات االجتماعات ، والمطاعم ، و المعدات السمعية البصرية وتكنولوجيا المعلومات ،

وخيارات اإلقامة المتنوعة القريبة. المسافة من مطار الرنكا إىل مكان انعقاد المؤتمر: 50.3 كم (41

دقيقة).

فيديوهات قبرص:

األيام القادمة أفضل
األيام األفضل هنا

كم سُيكلِّف ؟ 
بناًءا عىل الميزانية التحليلية للمناسبة ، ستكون الرسوم المقترحة في نطاق: 900 دوالر - 1.170 دوالر.

 
يجب أن يتوقع المشاركون إنفاق من 2000 دوالر إىل 3500 دوالر عىل هذه الرحلة ، بما في ذلك اإلقامة

وأسعار الطيران والتأشيرة ورسوم التسجيل ، باستثناء الهدايا التذكارية والرحالت الجانبية.
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عىل الرغم من أننا منظمة صغيرة ، إال أن تفاؤلنا نما في العام الماضي ، بسبب العالقات القوية التي

بنيناها مع المنظمات األعضاء األخرى بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. ولقد فتح الوباء

آفاًقا ومناقشات جديدة ، رغم الصعوبات والتحديات ، مع المسؤولين الحكوميين والجهات الراعية ذات
الثقل ، مما عزز من تفاؤلنا.

 
تود جمعية مرشدات قبرص أن تُهدي المؤتمر العالمي الثامن والثالثين للجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة بصمة صغيرة ، ومن ثّم تنظيم أول مؤتمر عالمي مستدام للجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة!
 

يمكن للمناسبات أن تترك بصمة بيئية كبيرة - من خالل استهالك الطاقة والمياه ، وتوليد النفايات ،

وتلويث الهواء والماء ، والمساهمة في تغير المناخ من خالل إحداث انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

لذلك ، بصفتنا المنظمة العضو المضيفة للمؤتمر العالمي 2023 ، فإننا نخطط الستخدام دليل ،

وتطبيق ممارسات متعددة لتعظيم اآلثار اإليجابية وتقليل اآلثار السلبية المحتملة ، أثناء التخطيط

للمؤتمر وتنفيذه.

 
يمكن أن يكون لدمج اعتبارات االستدامة في المؤتمر فوائد كبيرة . حيث تؤدي اعتبارات االستدامة إىل

تحسينات بيئية ومزايا مالية وخلق صورة إيجابية لمخططي المؤتمر ومزايا اجتماعية للمجتمع المحلي.

يمكن أن يؤدي ذلك أيًضا إىل تأثيرات إيجابية ثانوية مثل االبتكار في السوق ، وبالتالي تحفيز نمو منتج

جديد ، ومن خالل زيادة الوعي وإلهام التغيير ، يمكن تحقيق فوائد طويلة األمد للمجتمع األوسع.

 
 ال38 وتكليله بالنجاح ، ليس

ٍ
تؤمن جمعية مرشدات قبرص بقوة بقدرتها عىل تنظيم المؤتمرٍ العالمي

فقط بناًءا عىل تاريخنا وعىل دعم الرعاة والمتطوعات ، ولكن أيًضا بمساعدة شريٍك لنا محترف وناجح

جًدا يقوم بدعمنا ، وهي شركة Kinisis Travel Top ، شركة تتمتع بخبرة وإنجازات في مجال المؤتمرات

الدولية.

متى يمكن عقد المؤتمر؟
22 – 26 يوليو 2023

المؤتمر العالمي السابع والثالثون

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pswyc1gaMuI&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=eCh3rN41_Ng


كيفية الوصول إىل هناك 
يمكن الوصول إىل قبرص بسهولة ألنها مرتبطة بالعديد من الرحالت المباشرة ومتصلة بجميع المدن

األوروبية الرئيسية والشرق األوسط وأفريقيا والدول اآلسيوية.

 
ال تحتاج دول االتحاد األوروبي ودول الكومنولث والواليات المتحدة األمريكية إىل تأشيرة.

يمكن لمواطني دول االتحاد األوروبي وكذلك سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج دخول قبرص

ببطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم ، بشرط وجود صورة فوتوغرافية.

 
يمكن لحاملي تأشيرة شنغن دخول جمهورية قبرص.

جعلت تأشيرة شنغن السفر بين 25 دولة عضو (22 دولة من دول االتحاد األوروبي و 3 أعضاء من

خارج االتحاد األوروبي) أسهل بكثير وأقل بيروقراطية. السفر بتأشيرة شنغن يعني أن حامل التأشيرة

يمكنه السفر إىل أي (أو كل) الدول األعضاء باستخدام تأشيرة واحدة ، وبالتالي تجنب المتاعب

وتكاليف الحصول عىل تأشيرات فردية لكل دولة. تسمح تأشيرة شنغن لحاملها بالسفر بحرية داخل

دول شنغن لمدة أقصاها 90 يوًما في فترة 6 أشهر.

 
للحصول عىل قائمة بالدول التي ال يحتاج مواطنوها إىل تأشيرة لإلقامة لمدة تصل إىل 90 يوًما ،

بشرط أن يكونوا بصفة زائر حسن النية bona fide visitors  ، انقر هنا. لزيارة الموقع الرسمي لوزارة

الشؤون الخارجية لجمهورية قبرص ، انقر هنا

 
الطيران إىل قبرص

الموانئ القانونية للدخول إىل جمهورية قبرص هي مطارات الرنكا وبافوس. تشمل بعض الخطوط

الجوية الرئيسية التي تسافر إىل قبرص: طيران إيجه ، إيرولوفت ، الخطوط الجوية الفرنسية ، طيران

مالطا ، طيران مولدوفا ، الخطوط الجوية الصربية ، أليتاليا ، الخطوط الجوية النمساوية ، بيالفيا بلو إير

، الخطوط الجوية البريطانية ، البلغارية ، الخطوط الجوية التشيكية ، إيزي جيت ، مصر للطيران ،
Jet2 ، ، طيران الخليج ، Eurowing ، Finnair ، Germanwings ، طيران اإلمارات ، االتحاد للطيران

KLM ، LOT ، لوفتهانزا ، طيران الشرق األوسط ، Monarch ، النرويجية ، الخطوط الجوية األولمبية ،
Ryanair ، Swiss ، Thomson Airways ، Ukraine International ، ، الخطوط الجوية القطرية

.Vuelling
 

المسافة من مطار الرنكا إىل مكان انعقاد المؤتمر: 50.3 كم (41 دقيقة).

المخاطر الرئيسية 
من أجل اإلدارة الشاملة للمؤتمر ، ستستخدم المنظمة العضو المضيف مع شريكها األساليب التي تم

تطبيقها بنجاح في المشاريع السابقة لضمان نجاح هذا المؤتمر الهام.

 
سيتم تشكيل لجنة تنظيمية وفريق تنفيذ إىل جانب منسقي الفريق المعنيين ، والذين سيكونون

متاحين طوال فترة تنفيذ المشروع . سيتم اختيار أعضاء الفرق بعناية بناًءا عىل مؤهالتهم وخبراتهم

ومدى توافرهم.

 

  فندق الندمارك 5 نجوم (المسافة إىل مكان المؤتمر: 3.9 كم / 10دقائق بالسيارة): أسعار الغرف
للفرد الواحد: مفردة 168 دوالر ، مزدوجة 102 دوالر ، ثالثية 80 دوالر

 فندق هيلتون نيقوسيا 4 نجوم (المسافة إىل مكان المؤتمر: 2.1 كم / 4 دقائق بالسيارة ، 15 دقيقة
سيرًا عىل األقدام): أسعار الغرف للفرد الواحد: مفردة 180 دوالر ، مزدوجة 105 دوالر ، ثالثية 80

دوالر

فندق كالسيك 3 نجوم (المسافة إىل مكان المؤتمر: 3.2 كم / 7 دقائق بالسيارة): أسعار الغرف للفرد

الواحد: مفردة 96 دوالر ، مزدوجة 57 دوالر ، ثالثية 42 دوالر

فندق سينتروم 3 نجوم (المسافة إىل مكان المؤتمر: 3.6 كيلومتر / 12 دقيقة بالسيارة): أسعار

الغرف للفرد الواحد: مفردة 87 دوالر ، مزدوجة 52 دوالر ، ثالثية 43 دوالر ، رباعية 39 دوالر 

فندق كاستيللي 3 نجوم (المسافة إىل مكان المؤتمر: 3.3 كم / 7 دقائق بالسيارة): أسعار الغرف

للفرد الواحد:  مفردة 72 دوالر ، مزدوجة 43 دوالر ، ثالثية 31 دوالر
فندق سيميلي 3 نجوم (المسافة إىل مكان المؤتمر: 3.6 كم / 10 دقائق بالسيارة): أسعار الغرف

للفرد الواحد: مفردة 96 دوالر ، مزدوجة 57 دوالر ، ثالثية 48 دوالر
فندق ألتيوس بوتيك الفئة A (المسافة إىل مكان المؤتمر: 2.1 كيلومتر / 4 دقائق بالسيارة ، 15

دقيقة سيرًا عىل األقدام):أسعار الغرف للفرد الواحد: مفردة 96 دوالر ، مزدوجة 69 دوالر ، ثالثية 54
دوالر

مساكن الطالب (المسافة إىل مكان المؤتمر: 1 كم / 8 دقائق سيرًا عىل األقدام): أسعار الغرف للفرد

الواحد: مفردة 66 دوالًرا

عدد الغرف: ستتوفر أكثر من 500 غرفة في المجموع في الفنادق / المساكن المذكورة أعاله. 

:خيارات اإلقامة

هناك العديد من خيارات اإلقامة في مختلف الفئات والتي تلبي جميع الميزانيات. ولقد أكدت الفنادق

التالية توافرها في المواعيد المقترحة للمؤتمر (22-26 يوليو 2023).
 

 
خيارات النقل من الفنادق إىل مكان المؤتمر: سيرًا عىل األقدام ، النقل بالحافلة العامة ، التاكسي. مع

إمكانية عالية للحصول عىل تذاكر حافالت مجانية أو مخفضة السعر لجميع المشاركين خالل أيام 

 المؤتمر. ونفضل تجنب خدمة النقل المكوكي النخصصة حصريًا للمشاركين ألن هذا سيزيد من
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء في المناطق الحضرية. فنحن ال نريد تعظيم اآلثار البيئية

للنقل باستخدام حافالت إضافية نظرًا لوجود حافالت عامة متاحة.

 
تتبنى جميع الفنادق تدابير الصحة والسالمة ، وسهل الوصول إليها ، ولديها تدابير خاصة بكوفيد - 19

معمول بها.
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المكان (الصحة - السالمة والرفاهية)

المكان حاصل عىل شهادة أمان من الحريق ومعدات إطفاء وأبواب مكافحة حريق . تعتمد قدرتها عىل

تدابير كوفيد. تم اعتماد المكان من قبل أيزو 45001 و أيزو  2603. تتوفر خدمات الرعاية االجتماعية في

الجهة المقابلة  للمدخل الرئيسي للمكان . كما تتوفر أدوات التحكم في درجة الحرارة

 واإلضاءة وفًقا الحتياجات كل حدث. الوصول إىل المكان سهل للغاية لجميع الزوار. هناك نظام
كاميرات مراقبة يغطي المنطقة الخارجية من المكان. لن يؤثر مستوى الضوضاء خارج المبنى عىل

المكان.

جولة ليوم كامل في قرى كاكوبيتريا ، وأومودوس (المنطقة الجبلية في ترودوس وليماسول).
جولة في الصباح أو بعد الظهر لنصف يوم إىل قرية ليفكارا

جولة ليوم كامل إىل موقع كوريوم األثري والبابهوس
رحلة بحرية لمدة 4 ساعات عىل طول ساحل ليماسول (حسب األحوال الجوية)

معلومات أخرى 
بالنسبة للمشاركات الالتي يصلن قبل المؤتمر و / أو يغادرن بعد المؤتمر بفترة ، سنقوم بتنظيم عدة

جوالت سياحية اختيارية لالختيار من بينها. قبرص جزيرة غنية بالتاريخ والثقافة ، ومليئة بالتجارب

الرائعة التي تنتظر االستمتاع بها. وأيًا كان الموسم ، توفر قبرص فرصة كبيرة لتجربة شيء جديد وممتع

ومثير. فيما يلي عينة من الجوالت االختيارية المقترحة:

 

سيتم وضع خطة عمل للفترة التي تسبق المؤتمر وأثناء المؤتمر. بهذه الطريقة سيتم تجنب المفاجآت

غير السارة وكذلك المخاطر المحتملة. سيتم إعداد جدول زمني شامل يحدد الهيكل التفصيلي لتقاسم
العمل الذي سيسمح بمراقبة المشروع والتحكم فيه بشكل فعال. لضمان جودة المشروع ، سيتم

استخدام أدوات االتصال اإللكترونية وغيرها ، والتي ستوفر المعلومات لفريق تنفيذ المشروع وفي نفس

الوقت تؤكد استالم المعلومات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

 
سيتم أيًضا تشكيل فريق إدارة مخاطر يتألف من منسق رئيسي وأعضاء سيكونون مسؤولين عن اتخاذ

جميع اإلجراءات الالزمة وإبالغ / االتصال باألشخاص المناسبين للتعامل مع أي مشكلة تظهر بأسرع ما

يمكن.

 
ماذا لو أصيب شخص ما بتسمم غذائي أو أصيب بأذى؟

مكان المؤتمر مدعوم من قبل طاقم تمريض من مكتب الخدمات الطبية واإلسعافات األولية. باإلضافة

إىل ذلك ، يضم المكان 30 مسعًفا أولًيا مدربًا ، وإذا لزم األمر ، فإن أقرب منشأة طبية تبعد 1.5 كيلومتر

عن مباني المكان.

 
ماذا يحدث في حالة نشوب حريق؟

المكان مجهز بأجهزة إنذار الدخان ومخارج الحريق. هناك أيًضا خطة إخالء والموظفون مسؤولون عن

مساعدة الزوار عىل إخالء المبنى بأمان.

 
ماذا يحدث إذا كان يلزم امتالك باسبور لقاح كوفيد-19؟

إذا أصبح هذا مطلًبا ، فسنوفر فرصة الحضور االفتراضي عبر اإلنترنت حصريًا لهذه الحاالت. ومع ذلك ،
بناًءا عىل التشريعات الوطنية الحالية ، فإن اختبار ال PCR مقبول بالنسبة لمعظم البلدان.

 
ماذا لو حضر عدد أقل من الُمقّدر في البداية ولم يكن من الممكن تغطية جميع النفقات؟

ستتم مراقبة الميزانية بانتظام لتجنب أي عجز. نظرًا ألن بعض التكاليف ثابتة وليست متغيرة ،

فسيكون لدينا دعًما احتياطًيا أو خيارات أكثر اقتصاًدا (مثل المواد التسويقية والتشغيل المرحلي).

باإلضافة إىل ذلك ، سيتم بذل الجهود لجمع تمويل محلي (عىل سبيل المثال زيادة سرعة اإلنترنت

وعرض النطاق الترددي يمكن أن ترعاه جهة محلية تقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية). سوف

نتأكد أيًضا من التقديم عىل خطط الحوافز المتاحة الستضافة المؤتمرات من قبل نائب وزارة السياحة

القبرصية.
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عرض االستضافة المقترح:
تدعو صاحبة الجاللة تونكو عزيزة ، ملكة ماليزيا بصفتها الراعي الملكي لجمعية مرشدات ماليزيا ،

جميع المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إىل عقد المؤتمر العالمي

الثامن والثالثين لعام 2023 في ماليزيا. إن صاحبة الجاللة هي الراعي الملكي لجمعية أصدقاء إقليم

آسيا والباسيفيك وكذلك متبرعة رئيسية بجمعية أوالف بادن باول . وتوّد جاللة الملكة أن تقدم

تعهدها بتقديم دعمها الكامل ودعوة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لعقد المؤتمر

العالمي الثامن والثالثين في ماليزيا في عام 2023 خالل فترة خدمتها كملكة والتي تنتهي في عام

.2024
 

ماليزيا ، التي تتمتع بموقع استراتيجي في وسط منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشاسعة ، هي المكان
المثالي للمؤتمر العالمي الثامن والثالثين. إنها وجهة سياحية مشهورة في آسيا ، تفتخر بمجتمع

متعدد الثقافات يعيش في مزيج من سحر العالم القديم والجديد. المناخ السياسي مستقر باقتصاد

قوي . سهولة دخول المندوبات إىل البالد مضمونة ، حيث تنشط الحكومة في الترويج لماليزيا كوجهة

لالتفاقيات الدولية. من الناحية االقتصادية ، يوفر سعر صرف العمالت التنافسي في ماليزيا قيمة

جيدة مقابل المال للزوار الدوليين. ومن المرجح أن تكون ماليزيا هي أفضل مكان لعقد المؤتمر حيث

تقدم الدولة قيمة مقابل المال من حيث الموقع والبنية التحتية واإلقامة وتنوع وسائل الترفيه وتناول

الطعام - وهو رأي يدعمه موقع TripAdvisor TripIndex 2019 الذي صنف ماليزيا في المرتبة

الرابعة من حيث الوجهة األقل تكلفة في العالم . إن استضافة المؤتمر العالمي الثامن والثالثين في

ماليزيا يًعّد خياًرا ميسور التكلفة للمنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

المدينة المقترحة هي صنواي سيتي كوااللمبور. صنواي سيتي كوااللمبور هي واحدة من الوجهات

الرائدة في المنطقة لالجتماعات والفعاليات ، مع أماكن نابضة بالحياة ذات مستوى عالمي عىل

مساحة أكثر من 360 ألف متر مربع ، بالقرب من 1500 غرفة وجناح ، فضالً عن خيارات تناول

الطعام الممتعة. يتم تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية بشكل متكرر في مركز المؤتمرات. وتُعد

غرف االجتماعات الحديثة الخاصة به مناسبة للغاية للجلسات العامة ، مع ميزات تقنية معززة. ومركز

المؤتمرات لديه ما يلزم لتقديم تجارب استثنائية للمندوبات.

 
إن جمعية مرشدات ماليزيا متحمسة الستضافة المؤتمر العالمي الثامن والثالثين في ماليزيا ألنه

سيعزز صورة جمعية مرشدات ماليزيا التي ينتمي أعضاؤها إىل خلفيات عرقية وثقافية ودينية

متنوعة.
 

سيعود المؤتمر العالمي الثامن والثالثون بالفائدة عىل الفتيات والشابات ليس فقط في ماليزيا ولكن

عىل مستوى العالم أيًضا ، حيث سيوفر منصة لتشجيع المزيد من الفتيات والشابات عىل المشاركة

في العمل التطوعي. ونؤمن أن هذا سيمكنهن من تنمية الثقة وزيادة انخراطهن في المناصرة

ومهارات التواصل ، مما سيحسن حياتهن ومجتمعاتهن.

 
بالتزامن مع المؤتمر العالمي الثامن والثالثين ، تخطط جمعية مرشدات ماليزيا لتنظيم مناسبة ما

قبل المؤتمر للمفوضات العامات والقائدات الشابات لكل منظمة عضو - "المائدة المستديرة 2023 ،

إنشاء الجسور ما بين القيادات الحالية والقيادات المستقبلية " 

 منتدى القيادة الشبابية إلقليم آسيا والباسيفيك بالتوازي مع ملتقي جمعية أوالف بادن باول في 
 عام 2022.

 "المائدة المستديرة 2023 ، إنشاء الجسور ما بين القيادات الحالية والقيادات المستقبلية"

معلومات عن المنظمة العضو:
يبلغ إحصاء عضوية جمعية مرشدات ماليزيا حالًيا 287392 . بدأت حركة المرشدات في ماليزيا في عام

1916. وقد أصبحت جمعية مرشدات ماليزيا منظمة عضو كاملة العضوية بالجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة منذ عام 1966. تعد جمعية مرشدات ماليزيا من بين أكبر 10 منظمات

أعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. وتتمتع جمعية مرشدات ماليزيا بخبرة وقدرة

واسعة في تنظيم وتنفيذ األحداث الكبرى عىل النحو التالي:

1.      ندوة هيلين ستورو المنبثقة 2018
2.      مخيم بينانج جورج تاون الدولي 2018

3.      مخيم كوااللمبور الدولي 2017
4.      مخيم المئوية الدولي 2016

5.      مؤتمر المفوضات العامات لدول الكومنولث في عامي 1990 و 2014
6.      تدريب المدربات اإلقليمي لإلقليمين العربي وآسيا والباسيفيك 2011

7.      المؤتمر اإلقليمي التاسع آلسيا والباسيفيك في عام 2007 
8.      التدريب القيادي الدولي الثاني إلقليم آسيا والباسيفيك 2002

9.      مخيم الكومنولث 1998
10.   المخيمات الدولية ألقسام مختلفة (الزهرات ، المرشدات ، الجوالة)

 
باإلضافة إىل المؤتمر العالمي القادم ، تخطط جمعية مرشدات ماليزيا أيًضا للمناسبات التالية: 

 
.1

.2
 

تدريب المدربات اإلقليمي لإلقليمين العربي وآسيا والباسيفيك 2011
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خيارات اإلقامة
ال يوجد نقص في خيارات اإلقامة. توجد ثالثة فنادق صنواي في مدينة صنواي كوااللمبور ، اسمها

منتجع صنواي ، وفندق صنواي بيراميد ، وفندق صنواي كليو. تشمل هذه الفنادق مجموعة من أكثر من

1500 غرفة وجناح وفيالت بمسبح ، مما يوفر للضيوف كل خيار يمكن تصوره لميزانيتهم.
 

تُظهر الخريطة أدناه الفنادق األخرى المحيطة بصنواي سيتي كوااللمبور ونطاق األسعار كمرجع.

Resort Suites Hotel at Bandar Sunway 1.94 - منتجع$
Sunway Resort Suites by Wonderpoly Place 2.63 - منتجع$

Mixx Hotel Sunway 3.58 - منتجع$
Boutique Hotel Bandar Sunway 33 4.20 - فندق$

Artisan Eco Hotel 5.23 - فندق$
GM Sunway Metro Hotel 6.15 - فندق$

MM Hotel at Sunway 21 - فندق$

كم سُيكلِّف ؟ 
تتراوح رسوم التسجيل المقترحة بين 900 دوالر و 1000 دوالر لكل مشارك. ومع ذلك ، فإن جمعية

مرشدات ماليزيا واثقة من عملها عىل تقليل رسوم التسجيل ؛ لجعلها في متناول جميع المنظمات

األعضاء ، إذا تم اختيار ماليزيا الستضافة المؤتمر العالمي الثامن والثالثين.

لدينا الدعم الكامل من حكومة ماليزيا في تقديم عطاءنا واستضافة المؤتمر العالمي ألول مرة. نحن

مدعومات من قبل صاحبة الجاللة تونكو عزيزة ، ملكة ماليزيا ، ومكتب ماليزيا للمؤتمرات والمعارض

(الذي أنشأته وزارة السياحة والفنون والثقافة) ، ووزارة التعليم ، ووزارة الشباب والرياضة. ومن خالل
هذا الدعم ، نحن واثقات من ضمان نجاح هذا الحدث المرموق.

 
كل منظمة عضو في كل مدينة لها فضائلها الخاصة. ومع ذلك ، نحن مقتنعات بأن ماليزيا و جمعية

مرشدات ماليزيا هما في الوقت الحاضر في أفضل وضع لرفع مكانة الجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة من خالل المؤتمر العالمي الثامن والثالثين . وعندما يأتي عام 2023 ، نتطلع جميًعا

إىل الترحيب واالنخراط مع مندوبات المؤتمر العالمي الثامن والثالثين في كوااللمبور ، ماليزيا.

 
ماليزيا هي آسيا بحق . وفي حالة انعقاد المؤتمر العالمي الثامن والثالثين في ماليزيا ، نضمن لجميع

المندوبات تجربةالعمر في التنوع . 

 

أين سُيعقد؟ 
المكان المقترح هو فندق ومنتجع صنواي.

استمتعوا بتجربة مجموعة من 477 غرفة وجناًحا مجهزة جيًدا ومصممة بأحدث التقنيات. توقعوا أن يتم

الترحيب بكم من قبل لوبي فاخر وصاالت حصرية ومناطق عائلية جديدة. تناولوا العشاء في مطعم

مشويات وبار جوردون رامزي ، أول مطعم للشيف الحائز عىل عدة نجوم ميشالن في ماليزيا ، وكلها

متصلة بسالسة بمركز صنواي بيراميد للتسوق ، ومنتزه صنواي الجون الترفيهي والمرافق األخرى.

 
يقدم فندق ومنتجع صنواي بداية جديدة حيث يرفع الستار عن مراكز المناسبات التي تم تجديدها

بالكامل. باإلضافة إىل ذلك ، يمكنكم تجربة قاعات االحتفاالت واالجتماعات والفعاليات الجديدة بتلك

نة المرافق وذات وسائل التكنولوجيا الُمحدَّثة. كل ذلك يقع في قلب مدينة صنواي في المراكز الُمحسَّ

كوااللمبور.

متى يمكن عقد المؤتمر؟ 
المواعيد المقترحة للمؤتمر العالمي الثامن والثالثين هي من 21 إىل 27 يوليو 2023.

حيث تشهد ماليزيا طقًسا استوائًيا دافًئا عىل مدار السنة. تتراوح درجات الحرارة فيه من 21 درجة مئوية

(70 درجة فهرنهايت) إىل 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) مع اختالف طفيف عىل مدار العام . من
الشائع حدوث زخات مطر غزيرة ولكنها غالًبا ال تدوم طويالً. واألمسيات المنعشة مثالية لتناول الطعام

في الهواء الطلق واألسواق الليلية والتسوق في وقت متأخر من الليل.

 

 

يجب أن يتوقع المشاركون إنفاق من 2000 دوالر إىل 4000 دوالر عىل هذه الرحلة ، بما في ذلك اإلقامة

وأسعار الطيران والتأشيرة ورسوم التسجيل (ال يشمل ذلك الهدايا التذكارية والرحالت الجانبية).

كيفية الوصول إىل هناك 
يمكن الوصول إىل ماليزيا بسهولة لتواجد المطارات الدولية في المدن الكبرى ، بما في ذلك

كوااللمبور ، وبينانغ ، وجوهور باهرو ، وكوتشينغ ، وكوتا كينابالو.
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المخاطر الرئيسية :
إن تلوث الهواء مشكلة مستمرة في العديد من البلدان في منطقة جنوب شرق آسيا وماليزيا هي واحدة

من المناطق المتضررة . السبب الرئيسي لهذا الضباب هو ممارسات القطع والحرق من قبل المزارعين

وحرائق نبات الخُث من إندونيسيا ، وخاصة سومطرة ، بين يونيو وأكتوبر. ستراقب جمعية مرشدات

ماليزيا تحديثات نظام إدارة مؤشر ملوثات الهواء (APIMS) واإلرشادات الصحية الصادرة عن وزارة البيئة
الماليزية ، وسيقدم المشورة إذا تطلب األمر الحصول عىل المساعدة الطبية.

معلومات أخرى: 
سجالت المتابعة

تتمتع ماليزيا بسجل حافل في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى ، والتي غالًبا ما تجتذب حضوًرا

قياسًيا عالمًيا بسبب موقع ماليزيا االستراتيجي والتكاليف المعقولة.

المندوبوناسم المناسبةالسنة

4,000مؤتمر الجمعية الدولية لنقل الدم2022

1,300مؤتمر جمعية جراحة العظام في آسيا والمحيط الهادئ2021

2,096مؤتمر اتحاد الجمعيات الصيدالنية اآلسيوية2021

االجتماع العلمي الذي يعقد مرة كل سنتين لجمعية الغدد الصماء2020
لألطفال في آسيا والمحيط الهادئ

1,000

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية بآسيا والمحيط2019
الهادئ

5,000

المؤتمر السنوي والجمعية العامة للجمعية الدولية للنفايات2018
الصلبة

1,233

1,164مؤتمر المجلس العالمي للمعالجين المعويين2018

1,295سلسلة Mobile 360 في آسيا - المجتمعات الرقمية 20182019

الرحالت السياحية قبل وبعد المؤتمر:
إن مناطق الجذب السياحي المتنوعة في ماليزيا والتي يسهل الوصول إليها جعلتها خياًرا شائًعا

للمندوبين واألشخاص المرافقين لهم . فمن الجزر االستوائية المثالية ، إىل الغابات المطيرة القديمة

التي تعج بالنباتات والحيوانات ، إىل مواقع التراث العالمي ، فال يوجد نقص في األماكن لالختيار من

بينها. يتمتع المندوبون الزائرون بالعديد من الخيارات قبل االجتماعات وبعدها ، مثل رحالت التسوق
في وقت متأخر من الليل أو التجارب الثقافية الفريدة. ونظرًا لكونها دولة صغيرة نسبًيا تتمتع بشبكة

مواصالت فعالة ، فال يوجد شيء بعيد جًدا.

كوااللمبور – مدينة الحدائق واألضواء
ملقا –  الدولة التاريخية

بينانج – لؤلؤة الشرق

النكاوي –  جوهرة قدح
صباح – أرض ما تحت الرياح

ساراواك – أرض طائر الهورنبيل (أبو قرن)

1)   لندن من 717 دوالًرا إىل 1123 دوالًرا
2)   سيدني من 590 دوالًرا - 751 دوالًرا

3)   بكين من 489 دوالًرا - 780 دوالًرا
4)   سنغافورة من 142 دوالًرا - 250 دوالًرا

5)   بانكوك من 233 دوالًرا - 570 دوالًرا
6)   طوكيو من 465 دوالًرا - 662 دوالًرا

7)   هونج كونج من 249 دوالًرا - 360 دوالًرا
8)   نيودلهي من 388 دوالًرا - 1119 دوالًرا

9)   أبوظبي من 509 دوالرات إىل 2251 دوالًرا
10) دبي من 441 دوالًرا إىل 2222 دوالًرا

11) اسطنبول من 753 دوالر - 1121 دوالر
 

يصل معظم الزوار جًوا إىل أحد المطارات الدولية الرئيسية الستة في ماليزيا. والبوابة الرئيسية

لماليزيا هي مطار كوااللمبور الدولي (KLIA) ، أو مطار كوااللمبور الدولي 2 (KLIA2) في سيبانغ ،

الواقعة عىل بعد حوالي 58 كم من جنوب مركز مدينة كوااللمبور. يصل الزوار من 100 مدينة حول

العالم عىل متن طائرات 50 شركة طيران دولية ، وشركات طيران منخفضة التكلفة تطير إىل البالد.

وبقية البالد ، بما في ذلك صباح ، وساراواك ، واإلقليم الفيدرالي البوان في شرق ماليزيا مخدومة
جيًدا من قبل 14 مطاًرا محلًيا.

 
التنقل داخل البلد سهٌل أيًضا. داخل كوااللمبور ، تتوفر سيارات األجرة والحافالت بسهولة ،

باإلضافة إىل نظام النقل بالسكك الحديدية الخفيفة (LRT) وخدمة المونوريل . وتربط الحافالت

السريعة المكيفة كوااللمبور بالمدن والبلدات األخرى في ماليزيا.

 
معلومات التأشيرة

متطلبات التأشيرة صديقة للزائرين ، التأشيرات غير مطلوبة لـ 162 جنسية لإلقامات القصيرة التي

تصل إىل أسبوعين. يجب أن يكون بحوزة زوار ماليزيا جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة لمدة ستة

أشهر عىل األقل بعد فترة اإلقامة. ويمكن لمواطني الدول التي تتطلب تأشيرة التقدم من خالل

أقرب بعثة ماليزية في الخارج أو الدخول إىل

https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/visa/apply-for-visa.html 
 

فيما يلي النطاق السعري التقديري (بالدوالر األمريكي) للرحلة االقتصادية إىل ماليزيا من المدن

الرئيسية من كل إقليم ذهاب وعودة :

12) كيب تاون من 958 دوالًرا - 1058 دوالًرا
13) نيجيريا من 1،011 دوالًرا - 1،379 دوالًرا

14) جوهانسبرج من 895 دوالًرا - 2844 دوالًرا
15) براغ من 778 دوالًرا - 1218 دوالًرا

16) ألمانيا من 753 دوالر - 3806 دوالر
17) موسكو من 679 دوالًرا - 1471 دوالًرا

18) نيويورك من 728 دوالًرا إىل 2143 دوالًرا
19) تورونتو من 869 دوالًرا - 1802 دوالًرا

20) ساو باولو ، البرازيل من 1135 دوالر - 5000
دوالر

21) المكسيك من 1041 دوالًرا - 2854 دوالًرا
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إتاحة الفرصة للقيادات الشابة للتمرس في المهام التنفيذية في تنظيم مثل هذه األحداث الكبرى.

فعادًة عندما تستضيف مرشدات عمان مثل هذه األحداث ، فإنها تشكل مجموعات خدمات

مختلفة ، وتعطي الفرصة للقائدات الشابات للمشاركة في هذه المجموعات.

تعزيز دور كشافة ومرشدات عمان عىل المستويين العربي والدولي وتسجيل ذلك في وثائق

الجمعيات والمنظمات اإلرشادية العربية والعالمية.

إتاحة الفرصة الكتساب المهارات وتبادل الخبرات مع القائدات المشاركات ذوات الخبرة من

مختلف دول العالم.

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040 من خالل األدوار المختلفة

التي تقوم بها مرشدات عمان.رؤية 2040 هي دليل ومرجع رئيسي لتخطيط األنشطة للعقدين

المقبلين. وتستند االستراتيجية في الرؤية إىل مدخالت من األفراد العمانيين وقطاع األعمال

وأصحاب المصلحة الذين يمثلون جميع جوانب المجتمع.لطالما كانت ُعمان مشارًكا نشًطا في

المنتديات الدولية واإلقليمية التي تمخضت عن أهداف التنمية المستدامة 2030. وقد سعت

سلطنة عمان إىل ترجمة التزاماتها إىل مكونات رئيسية في خطة التنمية الخمسية التاسعة ، وفي

رؤية عمان 2020 إىل 2040.وتعتزم عمان مواصلة العمل لتحقيق األبعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ألهداف التنمية المستدامة ضمن اإلطار الزمني المحدد.

الثقافة العمانية هي واحدة من أغنى الثقافات في المنطقة العربية ، ليس فقط لتاريخهم القديم
والحضارات العظيمة التي بنوها ولكن أيًضا بسبب األعراف والتقاليد العظيمة التي وضعوها وما زالوا

يتمّسكون بها حتى يومنا هذا.

 
ُعمان من أنظف دول العالم. ليس فقط بسبب تطبيق القواعد بحزم ، ولكن أيًضا ألن العمانيين

يحبون بلدهم كثيرًا ويريدون الحفاظ عليه نظيًفا وجميًال.

 
سُيعقد المؤتمر في مسقط . ومسقط هي إحدى محافظات سلطنة عمان والعاصمة السياسية

للسلطنة. وهي قلب سلطنة عمان . وتتميز بمزيج من التراث القديم والعمارة الحديثة. فيمكن للزوار

مشاهدة المنازل القديمة المزينة بقباب جميلة وشوارع متعرجة تعطي السائح انطباًعا بأنهم يعيشون

في زمن تاريخي قديم ، قبل انتقالهم إىل األسواق والمباني والمحالت التجارية الحديثة. حافظ هذا

التكامل عىل الطابع التاريخي والثقافي للمدينة. وكأي مدينة أخرى ، تتمتع مسقط بمناطق جذب

سياحي رائعة تجذب الكثير من السائحين لزيارة المدينة كل عام. 

 
باإلضافة إىل أن استضافة مثل هذه المؤتمرات وتنظيمها لها أبعاد عديدة منها:

 

 

 

 

2013 استضافت المؤتمر العربي اإلقليمي العشرين.
.NLDP و WLDP 2014 استضافت التدريب الدولي لتنمية القيادة

2015 استضافت المنتدى العالمي األول حول تجربة المرشدات وفتيات الكشافة.
2017- 2019 مشروع جولد.

2019 ندوة جولييت لو.

معلومات عن المنظمة العضو: 
تضم مرشدات عمان 18744 عضًوا (براعم ، زهرات ، مرشدات ، مرشدات متقدمات ، جوالة

وقائدات).

تتمتع مرشدات عمان بخبرة جيدة جًدا في استضافة األحداث الدولية عىل مستوى دول مجلس

التعاون الخليجي والعربي والعالمي وإليكم بعض األمثلة: 

عرض االستضافة المقترح:
ُعمان هي واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم مع واحدة من أقل معدالت الجريمة في العالم.

 
إن أول ما يجذب الزائرين إىل عمان هو الود والكرم وكرم الضيافة من مواطنيها الذين نادًرا ما تترك

االبتسامات وجوههم . وسواء كانوا يعرفونك أم ال ، فأنت مرحب بك في منزل عماني . العمانيون دائًما

كرماء ويفخرون بخصائصهم العربية في تقديم الضيافة الممتازة.
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التأشيرة عبر اإلنترنت من خالل موقع شرطة عمان السلطانية:

/https://www.rop.gov.om/OnlineServices/eVisa/en
سوف تساعد كشافة ومرشدات عمان المشاركين الذين قد يواجهون تحديات في إصدار التأشيرة

عبر اإلنترنت.

كيفية الوصول إىل هناك 
يمكن للمشاركين حجز تذاكرهم وفًقا لميزانيتهم. هناك شركات طيران مختلفة متاحة من جميع أنحاء

العالم . يمكن للبعض القيام بأكثر من محطة توقف واحدة بناًءا عىل وجهتهم . الخيار األرخص هو

الطيران العماني ، ولديه شبكة من 50 وجهة في 27 دولة من مركزها الرئيسي في مسقط.

 
األسعار ما بين 400 دوالر و 2000 دوالر.

 
التأشيرات:

سيحتاج جميع المشاركين إىل تأشيرة باستثناء اإلمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر.

يمكن للمشاركين إصدار التأشيرات بطريقتين:

 
.1

.2

غرفة مفردة = 155 دوالر
غرفة مزدوجة = 181 دوالر

غرفة ثالثية = 207 دوالر

خيارات اإلقامة
 

جي دبليو ماريوت

 

غرفة مفردة = 105 دوالر
غرفة مزدوجة = 117 دوالر

كراون بالزا
غرفة مفردة = 65 دوالر

غرفة مزدوجة = 75 دوالر
غرفة ثالثية = 100 دوالر

فندق سيتارا

كم سُيكلِّف ؟ 
تتراوح رسوم التسجيل المقترحة لهذا الحدث بين 1000 دوالر ، و 1200 دوالر. ونحن نعمل عىل ضمان

أن نتمكن من تقديم الرسوم األكثر فعالية من حيث التكلفة للمشاركين.

 
يجب أن يتوقع المشاركون إنفاق من 3000 دوالر إىل 4000 دوالر عىل هذه الرحلة ، بما في ذلك اإلقامة

وأسعار الطيران والتأشيرة ورسوم التسجيل باستثناء الهدايا التذكارية والرحالت الجانبية.

أين سُيعقد؟ 
سيعقد المؤتمر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. 

 
يقع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالكامل في منطقته المتكاملة عىل بعد أربعة كيلومترات فقط

من مطار مسقط الدولي . ويكفل تصميم المركز تسلسل ساحات االجتماعات لتناسب أكثر منظمي

المؤتمرات والمعارض تميًزا. إنه يشتمل أيًضا عىل مناطق تجمع واسعة للتيسير عىل الوفود الكبيرة ،

ويتميز بنوافذ ممتدة من األرض حتى السقف تطل عىل الحدائق ذات المناظر الطبيعية والمعالم

المائية.

 
في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ، نطمح إىل تقديم تجربة رائعة من خالل معالمنا األكثر حداثة ،

والتي تشمل أحد أكبر المسارح الفنية في المنطقة . وألنه مزود بأحدث التقنيات ، فإن مركز عمان

للمؤتمرات والمعارض هو مكان الستيعاب المناسبات من جميع األحجام . إنه ساحة لإللهام والتواصل ،

يوفر بوابة للمناظر الطبيعية الخالبة في عمان وكرم ضيافتها المشهور ، مما يجعل مركز عمان
للمؤتمرات والمعارض مكانًا يلتقي فيه العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=8oOMcA0TF-k

يمكن للمشاركين المشي من الفنادق إىل المركز ، وسيتم توفير وسائل نقل للمشاركين الذين

سيحتاجون إليها.

متى يمكن عقد المؤتمر؟
يونيو – سبتمبر 2023
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دار األوبرا السلطانية بمسقط
سوق مطرح الشعبي

متحف بيت الزبير

مدينة مسقط وقصر الَعلَم

جولة ليوم واحد - منطقة الداخلية
كهف الهوتة

مسفاة العبريين

قلعة نزوى

سوق نزوى

الجبل األخضر

جنوب الشرقية 

معلومات أخرى:
 

البرنامج االجتماعي

 
إذا استضافت ُعمان المؤتمر ، فسنرتب مع شركة سياحية لتنظيم جوالت مختلفة.

نسعى للحصول عىل موافقة مجلس الوزراء. هناك مخاطرة صغيرة تتمثل في عدم الحصول عىل

الموافقة في الوقت المناسب . ولكننا نتابع معهم ، و نحن عىل يقين من أننا سنحصل عىل هذه

الموافقة في األسابيع القليلة القادمة.

الصعوبات التي يواجهها بعض المشاركين في الحصول عىل التأشيرة في الوقت المحدد لحجز

رحالتهم.

الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في الحصول عىل التأشيرة.

في هذه اللحظة ، إذا كنتم ترغبون في السفر إىل عمان ، فأنتم بحاجة إىل إجراء اختبار PCR سلبي ،

ويبدو أنه سيكون هو اإلجراء نفسه في المستقبل المنظور. ومع ذلك ، هناك أيًضا احتمال أن

تطلب ُعمان باسبور لقاح كوفيد - 19 عند دخول البالد. في هذه المرحلة ، هذا مجرد احتمال ولم

تؤكده السلطات.

المخاطر الرئيسية: 

تبلغ قيمة استخراج التأشيرة 50 دوالًرا أمريكًيا ، لكن عىل طالبي التأشيرة إرسال نسخة من جوازات

سفرهم صالحة لمدة ستة أشهر بعد المؤتمر وصورة شخصية بخلفية بيضاء ، قبل ثالثة أشهر عىل األقل

من المؤتمر . بالنسبة للمشاركين الذين يحتاجون إىل التأشيرة لحجز تذاكر الطيران ، يمكنهم التقدم

للحصول عىل التأشيرة قبل ذلك. 

 
قد نواجه صعوبات مع إسرائيل ألنها تستلزم عملية طويلة ومعقدة.

 
سيتم استقبال المشاركين ونقلهم من المطار إىل الفندق من قبل مرشدات عمان. وسيتم توفير وسائل

النقل من قبل كشافة ومرشدات عمان.
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عرض االستضافة المقترح:
في عام 2023 ، ستطلق فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية اجتماًعا وطنًيا جديًدا لمنظمتنا

ُمعاد تصوره بوضع الفتيات في قلب تجمعنا الذي يُعقد كل فترة ثالثية . من المتوقع أن يجذب

برنامج الفعاليات الذي يقام عىل مدار أسبوع أكثر من 10 آالف فتاة ؛ لالحتفال بكونهن جزًءا من

واحدة من أكبر المنظمات التي تركز عىل الفتيات في العالم . وترغب فتيات كشافة الواليات

المتحدة األمريكية في تضمين أخّوتنا العالمية في هذا الطريق الجديد للمضي قدًما ، وربط المؤتمر

العالمي بتجمع فتياتنا الجديد ؛ إلظهار قوة حركتنا العالمية وقيادة الفتاة العالمي.

 

المؤتمرات العالمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في أعوام 1926 و 1948 و

1984
2012 منتدى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة العالمي للفتيات 

2016 التدريب عىل وقف العنف
2019 موقع مركزي لندوة جولييت لو 

قادم في 2023: تجّمع الفتيات ودورة انعقاد المجلس الوطني 

المائدة المستديرة العالمية: كانت فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية في المراحل النهائية
من التخطيط للمائدة المستديرة العالمية ، وهو برنامج خاص بالمنظمات األعضاء للفتيات فقط

بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. تم تنسيق البرنامج الذي يستغرق 3.5 يوًما ليعمل

كبرنامج موازٍ ومندمج مع دورة انعقاد المجلس الوطني لعام 2020  ، وتجمع الفتيات  2020 قبل

أن يتم إلغاؤه بسبب الوباء العالمي. كانت فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية تتوقع حضور

أكثر من 300 مشاركة من أكثر من 60 منظمة عضو. ولقد تم اآلن إعادة تصور هذا الحدث كبرنامج
افتراضي لجميع المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والذي سيعقد

في سبتمبر 2021.

تجّمع الفتيات والدورة 56 للمجلس الوطني 2023: سيكون اجتماع الفترة الثالثية 2023 الذي
تًعيد فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية تصوره مع الفتيات في المركز. نتوقع انضمام

ومشاركة أكثر من 10 آالف فتاة في هذا الحدث االستثنائي . باإلضافة إىل ذلك ، ستخدم أكثر من

1000 فتاة وبالغة بصفتهن مندوبات من مجالس فتيات الكشافة وسينضممن إىل اجتماع
الحوكمة.

معلومات عن المنظمة العضو: 
تأسست حركة فتيات الكشافة في عام 1912 عىل يد جولييت جوردون لو ، بعد لقائها اللورد والسيدة

بادن باول أثناء زيارتها لهما في لندن . بدأت جولييت أوالً بفرقتين في لندن واسكتلندا قبل أن تجلب

فتيات الكشافة إىل الواليات المتحدة . تأسست منظمة فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية في

عام 1915 وتم اعتمادها من قبل الكونجرس األمريكي في عام 1950. وهي عضو مؤسس للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة منذ عام 1928. تضم فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية

2.1 مليون عضو (1.46 مليون فتاة و 546000 متطوعة بالغة) في 111 مجلًسا محلًيا في جميع أنحاء
الواليات المتحدة وأكثر من 90 دولة حول العالم عبر برنامج فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية

عبر البحار. يتم تصنيف أعضائنا عىل النحو التالي: اإلقحوانات ، الزهرات ، جونيور ، كاديت ، سينيور ،
السفيرات ، المتطوعات البالغات ، األعضاء والموظفون مدى الحياة. 

 
تمتلك فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية مجموعة متنوعة من الخبرات والنجاحات التكنولوجية

في استضافة األحداث المتوسطة إىل الكبيرة. وعىل وجه الخصوص تستضيف فتيات كشافة الواليات

المتحدة األمريكية ، كل فترة ثالثية ، دورة انعقاد المجلس الوطني وتجّمع الفتيات بمتوسط   7000 إىل

10000 مشاركة من جميع أنحاء البالد والعالم. في أكتوبر 2020 ، عىل مدار ثالثة أيام ، استضفنا بنجاح
أول مؤتمر وطني افتراضي عىل شبكة اإلنترنت عىل اإلطالق وصل إىل أكثر من 4000 مشاركة من خالل

المشاركة االفتراضية والبث المباشر.

 
باإلضافة إىل ذلك ، استضفنا أحداثًا دولية كبرى بما في ذلك:

المناسبات القادمة:

 

اجتماعات قيادات المجلس السنوية: تُعقد مرتين سنويًا بمشاركة 300-400 مشاركة . ويشمل
الرئيسات التنفيذيات لمجلس فتيات الكشافة ، ورئيسات المجالس ، وقياديات رئيسيات أخريات.

عند استضافة هذه األحداث واسعة النطاق ، وغيرها من األحداث ذات الحجم المتوسط   سنويًا مثل

اجتماعات قيادات المجلس لـ 300-400 مشاركة ، يتم دعم فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية

من قبل مجلسنا الوطني والقيادات التنظيمية وفريق االجتماعات الوطنية وموظفي المقر الرئيسي

اآلخرين ذوي الصلة ، إىل جانب المجلس المحلي للموقع الذي يستضيف الحدث وقياداتهم. 
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متى يمكن عقد المؤتمر؟ 
سيعقد المؤتمر العالمي في يوليو 2023 بالتوازي مع تجمع الفتيات ودورة المجلس الوطني (اجتماع

الحوكمة) 2023.

 
مواعيد المؤتمر العالمي: الثالثاء 18 يوليو - السبت 22 يوليو 2023

مواعيد انعقاد الدورة 56 للمجلس الوطني (اجتماع الحوكمة): األحد 16 يوليو - الثالثاء 18 يوليو 2023

مواعيد تجمع الفتيات: األربعاء 19 يوليو - السبت 22 يوليو 2023

مواعيد قاعة المعرض: الجمعة 21 يوليو - األحد 23 يوليو 2023

 
الجدول الزمني المقترح الحالي هو كما يلي (مؤقت):

أين سُيعقد؟ 
ستعقد فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية برنامجها لعام 2023 بالتعاون مع ديزني للمناسبات في

أورالندو بوالية فلوريدا. وستقوم فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية بإحضار جميع المشاركات إىل

فنادق ديزني وورلد.

 
في حالة اختيارنا ، سيعقد المؤتمر العالمي في منتجع Yacht and Beach Club. تبلغ سعة اإلقامة الحالية

500 غرفة في وقت الذروة. يحتوي فندق المنتجع هذا عىل قاعة احتفاالت ومساحات منفصلة تتناسب
مع احتياجات المؤتمر العالمي. كما أنها قادرة عىل تلبية احتياجات الطعام / المشروبات لهذا الحدث.

 
Coronado هناك فندقان آخران للمؤتمرات يجري استخدامهما كجزء من خطة الحدث األكبر. وهما منتجع

Springs ، ومنتجع Contemporary. سيكون هذين الفندقين متاحين أيًضا لنزالء المؤتمر العالمي إذا لزم
األمر أو في حالة الطلب.

 
تتفاوض فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية حالًيا مع ديزني لتوفير خيار فندقي بسعر خاص (مثل

منتجع Pop Century أو مشابه) للمجموعات. سيتم توفير هذا الفندق وبنفس السعر أيًضا لنزالء المؤتمر

العالمي إذا لزم األمر أو في حالة الطلب.

نحن نؤمن أن فرصة الربط بين هذين الحدثين ستفيد الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

وحركتنا العالمية بشكل كبير. فبالنسبة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، فإن المواءمة مع

مؤتمرنا الوطني سيكون مجديًا من حيث التكاليف ، وسيوفر الكفاءة وإمكانية الوصول والتعرف عىل

الموقع مع المنظمات األعضاء . وبالنسبة لحركتنا ، ستتاح الفرصة للمرشدات وفتيات الكشافة إلبراز

تنا وأيضا سيشهدن الحوكمة العالمية في موضع التنفيذ. نحن في فتيات قوة روابطنا العالمية وأخوَّ
كشافة الواليات المتحدة األمريكية متحمسات لضم المنظمات األعضاء وأعضائها من الفتيات في هذه

الفرصة الفريدة.

سيتم استضافة المؤتمر العالمي في أورالندو بوالية فلوريدا بالتوازي مع تجّمعنا الوطني ، وبالتعاون مع

شركاء المجلس الوطني بما في ذلك المجالس المحلية السبعة في المنطقة. كانت أورالندو هي الموقع
األصلي لتجمعنا لعام 2020 الذي تم إلغاؤه بسبب الوباء العالمي . وتلتزم المجالس المحلية وجماعة

أورالندو بالشراكة التي بينهم وبين فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية ؛ الستضافة التجمع في

منطقتهم . لقد كان لديهم شراكات قوية في عام 2020 ويأملون في االستمرار والتوسع في مناسبات

2023. تتعاون فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية مع شركة ديزني للوجهات السياحية الستضافة
مناسبات 2023 في منشآت ديزني الرئيسية. باإلضافة إىل ذلك ، التزمت شركة ديزني للوجهات

السياحية بتقديم الدعم في مجالي التسويق والترويج ، وقدمت العديد من حزم المزايا بما في ذلك

تجارب مالهي خاصة ، ودعم اإلنتاج لفعاليات االفتتاح والختام ، وتواجد رئيسي في المعرض.

 

وتمثل الصورة التالية التشكيل المحتمل لتجمع 2023:

الدورة 56 للمجلس الوطني - اجتماع األعمال للفترة الثالثية لحركة فتيات

الكشافة
عناصر 

جدول أعمال

تجّمع

2023 
"تجّمع الفتيات" - المكان الوحيد للتواجد للفتيات في عام 2023!

"تجّمع الراشدات" - نساء راشدات يشاركن من جميع أنحاء العالم لالحتفال
بقوتهن الشخصية والمهنية وللتعبئة من أجل التغيير

المؤتمر العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة (يُقدم عرض

االستضافة بتاريخ 26/04/21)

"اكسبو هول / قاعة المعرض" - تجربة استثنائية للعمل ما بين الشركات
وبعضها وما بين الشركات واألفراد تجمع البائعين والشركاء والمناصرين مًعا

الواليات المتحدة األمريكية - عرض االستضافة المقترح   |  14
المؤتمر العالمي السابع والثالثون



ونؤمن أنه من خالل عالقتنا الطويلة األمد مع وزارة الخارجية األمريكية ، ومع التخطيط طويل األمد ، فإن

معظم المندوبات الالتي يحتجن إىل تأشيرات سيحصلن عليها مع قليل من العقبات أو بدونها. باإلضافة

إىل ذلك ، وافقت قيادتنا عىل تخصيص الموارد لدعم عملية استخراج التأشيرة.

وسيشمل ذلك توفير خطابات الدعوة ، والجداول الزمنية الموصى بها بناًءا عىل المنطقة / الدولة

لضمان مواعيد المقابلة للتأشيرة ، والموظفين المخصصين للمساعدة في معالجة المسائل والشواغل

المتعلقة بالتأشيرات عند ظهورها.

 
* تايوان - تؤكد أهلية تايوان وعالقتها بالواليات المتحدة غير الرسمية بعد سياسة الصين الواحدة في

السبعينيات.

 
، (VWP) لمواطني المملكة المتحدة - ** لكي تكون مؤهالً للسفر بموجب برنامج اإلعفاء من التأشيرة **

يجب أن يتمتع المواطنون البريطانيون بحق غير مقيد في اإلقامة الدائمة في إنجلترا واسكتلندا وويلز

وأيرلندا الشمالية وجزر القناة وجزيرة مان.

كم سُيكلِّف ؟ 
تتراوح رسوم التسجيل المقترحة لهذا الحدث من 775 دوالر إىل 950 دوالر. نحن نعمل عىل ضمان

قدرتنا عىل تقديم الرسوم األكثر فعالية من حيث التكلفة للمشاركين. باإلضافة إىل ذلك ، ستتكلف

اإلقامة والسفر لهذا الحدث حوالي 1500 دوالر (فندق) و 1000 دوالر (سفر).

يجب أن يتوقع المشاركون إنفاق من 3000 دوالر إىل 4000 دوالر عىل هذه الرحلة ، بما في ذلك اإلقامة

وأسعار الطيران والتأشيرة ورسوم التسجيل باستثناء الهدايا التذكارية والرحالت الجانبية.

المخاطر الرئيسية: 
ستحتاج غالبية المندوبات إىل الحصول عىل تأشيرة دخول إىل الواليات المتحدة قبل حضور المؤتمر.

لدينا عالقة طويلة األمد مع وزارة الخارجية األمريكية وقد خصص مجلس إدارتنا الوطني الموارد والدعم

لضمان التكامل مع وزارة الخارجية األمريكية من أجل دخول المشاركات. لقد تمكنا من الحصول عىل

دعم وزارة الخارجية في الماضي من أجل األحداث العالمية ونأمل أن يكون األمر كذلك بالنسبة لعام

.2023
 

أورالندو - فلوريدا تتأثر بموسم األعاصير في الواليات المتحدة. يستمر الموسم بشكل عام من 1 يونيو

إىل 30 نوفمبر. ويستغرق تكوين األعاصير أياًما وأحيانًا أسابيع وسيكون هناك وقت كاٍف للتحضير أو

وضع خطط بديلة لمثل هذا األمر. باإلضافة إىل ذلك ، فإن والية فلوريدا ومدينة أورالندو عىل استعداد

لدعم األفراد في حالة حدوث مثل هذا الحدث.

 
شهر يوليو هو موسم السياحة لوالية فلوريدا - ستكون تكاليف السفر أعىل وسيتطلب التخطيط المسبق

لضمان قيام المشاركات بشراء رحالت بأسعار معقولة وتكاليف السفر األخرى ذات الصلة في حالة

الوصول مبكرًا أو المغادرة متأخرًا خارج عروض وخصومات مناسبات فتيات كشافة الواليات المتحدة

األمريكية. ستعمل فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية مع المشاركات إلمدادهن بالجداول الزمنية

الموصى بها لشراء التذاكر بالتوافق مع عملية استخراج التأشيرة.

معلومات أخرى: 
ستنظم فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية مجموعة من العروض لفترة ما قبل الحدث لديزني

ومنطقة أورالندو. ونأمل أن نكون قادرات عىل تقديم عروض مخفضة إىل المؤتمر العالمي والمشاركات

في تجمع الفتيات. التوافر يخضع للحجوزات قبل الوصول.

المؤتمر العالمي السابع والثالثون

خيارات اإلقامة:
منتجع Yacht and Beach Resort - 299 دوالر - موقع عقد المؤتمر العالمي

منتجع Coronado Springs Resort - 219-269 دوالر -

منتجع Contemporary Resort - 299 دوالًرا

منتجع Family Value Resort  (يتم تحديده الحًقا) - 149-189 دوالًرا أمريكًيا

تقع جميع مواقع اإلقامة البديلة عىل بعد حوالي 5 كيلومترات إىل 8 كيلومترات (3-5 أميال) من مكان

موقعنا في منتجع Yacht and Beach Resort. ستوفر فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية

حافالت لنقل المشاركين من وإىل مواقع اإلقامة عىل مدار اليوم.

ال تقدم أماكن اإلقامة وجبة اإلفطار ، ولكن منتجع  Yacht and Beach Resort سيقدم اإلفطار كجزء من
جدول اجتماعاتنا.

كيفية الوصول إىل هناك:
يمكن الوصول إىل أورالندو بوالية فلوريدا للزوار عن طريق الجو والسكك الحديدية والسيارات والقوارب.

بالنسبة للزوار الدوليين ، فإن الطيران هو الطريقة األكثر فعالية للوصول. لدى أورالندو مطارين دوليين

يخدمان المنطقة ؛ مطار أورالندو الدولي (عىل بعد 20 دقيقة / 16.6 ميل / 26.7 كم من المكان) ومطار

أورالندو سانفورد الدولي (46 دقيقة / 42.4 ميل / 68 كم من المكان).

يتطلب دخول الواليات المتحدة الحصول عىل تأشيرة لمعظم الزوار قبل دخول البالد. قد يكون من

الصعب الحصول عىل متطلبات التأشيرة إىل الواليات المتحدة لمواطني بعض البلدان . وفي المتوسط   

، تبلغ تكلفة التأشيرات األمريكية 160 دوالًرا للشخص الواحد وتتطلب مهلة زمنية مناسبة للتقدم
وتحديد موعد مقابلة في مكتب القنصلية األمريكية ذات الصلة.

ال تتطلب البلدان التالية تأشيرة لزيارة الواليات المتحدة:
أندورا ، أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، برمودا ، بروناي ، كندا ، تشيلي ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ،

إستونيا ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، المجر ، أيسلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، التفيا ،

ليختنشتاين ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، موناكو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو

وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان * والمملكة

المتحدة **
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نمشي معاً، نمشي بعيداً
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