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  للجنة اإلقلیمیة والمؤتمر العالميلعنایة ارسوم العضویة / مستند الكوتة
  
  الموجز  - ١
  
، التزم المجلس العالمي بعمل مراجعة ٢٠١١ في ادنبره الذي أقیم عام ٣٤  رقمفي المؤتمر العالمي ١-١

للتأكد من استخدام الطریقة المثلى العادلة للحصول على "لنظام الكوتة في السنوات الثالث المقبلة 
 ".من منظماتنا األعضاءمساھمة 

  
رسوم العضویة / البدیل لحساب الكوتة واألسلوبیصف ھذا المستند المنطق وراء األسلوب الحالي  ٢-١

   .WAGGGSوكالھما یولد نفس الدخل لـ . للمنظمات األعضاء المختلفة
  
 المطلوب من) أو رسم العضویة(یجري سؤال المؤتمر لالختیار بین األسلوبین الممكنین واعتماد الكوتة  ٣-١

ویتم سؤال . ٢٠١٧ – ٢٠١٥منظمات األعضاء أن تدفعھ خالل السنوات الثالث الكل منظمة من 
  .ًالوفود أیضا أن یفكروا في مقترحات أخرى عن كیفیة تحدید تلك الرسوم في المستقبل

  
. یشتمل المستند على معلومات تفصیلیة عن أثر كل طریقة على الرسوم للمنظمات األعضاء المختلفة ٤-١

 والذي تم إدخالھ في ھدید لمساندة الكوتة وكیفیة تشغیلًأیضا الغرض من الصندوق الجكما تشرح 
  .٢٠١٧ – ٢٠١٥المیزانیة المقترحة للفترة 

  
منظمات لرسوم العضویة ل/ ًویشتمل المستند أیضا على مقترح إضافي یؤثر على حساب الكوتة ٥-١

ًاسا لضمان عدم وجود زیادات  وھو أس- وما بعدھا٢٠٢٠ – ٢٠١٨األعضاء خالل السنوات الثالث 
ُمنظمات األعضاء التي تنمي الویھدف ذلك إلى إزالة أي مثبطات مالیة على . ناتجة عن نمو العضویة

  .عضویتھا ولتشجیعھم على تقدیم أرقام عضویة دقیقة
  
رسوم العضویة /  ملیون جنیھ إسترلیني من خالل الكوتة٥.١٥٧ُوبصورة شاملة، یقترح بجمع مبلغ  ٦-١

وھو تخفیض فعلي بنسبة . ٢٠١٧ – ٢٠١٥خالل السنوات الثالث ) بیق صندوق مساندة الكوتةقبل تط(
وتتجھ نیة المقترحات في . ٢٠١٤ – ٢٠١٢ في المائة إذا قورن بالمبلغ المتفق علیھ عن الفترة ١١.٥

 على الرسوم الواردة من أعضائھا في السنوات  WAGGGSھذا المستند إلى زیادة تخفیض اعتماد 
  .مقبلةال

  
  الخلفیة  - ٢
  
 ٣٢تم الموافقة على األسلوب الحالي لحساب رسوم الكوتة للمنظمات األعضاء في المؤتمر العالمي رقم  ١-٢

  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ وقد تم استخدامھ منذ بدایة السنوات الثالث ٢٠٠٥عام 
  
 تدبیره من یتطلب األمرعلى المبلغ المالي الكلي الذي  المؤتمر العالمي  ھنا ھي أن یوافقنقطة البدایة ٢-٢

وینقسم عندئذ بین المنظمات األعضاء بصورة شاملة على أساس أعداد األعضاء . خالل الكوتة
  .المتواجدین فیھاالموجودة لدیھم عند بدایة السنوات الثالثة السابقة والثروة النسبیة للبلد 

  
ت الثالثة السابقة مع یجب أال یزید المبلغ الكلي المطلوب تدبیره عن المبلغ المتفق علیھ عن السنوا ٣-٢

ّتعدیلھ لمراعاة معدل تضخم األسعار بالمملكة المتحدة خالل الفترة المتخللة، كما ھو معرف في مؤشر 
   . (CPI) االستھالكي بالمملكة المتحدة معدل تضخم األسعار

  
لمنظمات األعضاء من خالل رسوم الكوتة ھي تلك التي قدمتھا اإن أرقام العضویة المستخدمة لحساب  ٤-٢

وفي حالة عدم تقدیم أي . لذي یجري كل ثالث سنوات، في السنة األولى من السنوات الثالثاإلحصاء ا
  .معلومات فتستخدم األرقام من اإلحصاء السابق
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 كما ھو موصوف في أطلس البنك (GNI-PC)تتحدد ثروة البلد من خالل دخلھا القومي اإلجمالي للفرد  ٥-٢
وھي في " شرائح للثروة"خصص للمنظمات األعضاء ُوی). أنظر أدناه لمزید من المعلومات(العالمي 

 ".و"إلى " أ"الوقت الحالي من 
  
ویحق .  جنیھ إسترلیني في السنة١٣٠الحد األدنى لرسم الكوتة ألي منظمة ذات عضویة كاملة ھو  ٦-٢

ُ أعداد العضویة التي تحسب علیھا  في المائة في٥٠تخفیض بنسبة الحصول على لألعضاء المنتسبین 
 . الكوتة

  
الحد األدنى للكوتة بغض النظر عن حجم عضویتھا " أ"المنظمات األعضاء في الشریحة سوف تدفع  ٧-٢

 جنیھ ٦٥ جنیھ إسترلیني في السنة لألعضاء من ذوي العضویة الكاملة و١٣٠في الوقت الحالي (
 ). إسترلیني في السنة لألعضاء من ذوي العضویة المنتسبة

  
یحصلوا على تخفیض بخصوص الكوتة ف" ھـ"إلى " ب"أما المنظمات األعضاء في الشرائح من  ٨-٢

 أما المنظمات األعضاء في الشریحة ، في المائة١٥ في المائة و ٩٢.٥الخاصة بھم بنسبة تتراوح بین 
 .على األقل الحد األدنى للرسومدفعھم  بشرطوھذا . فلن یحصلوا على أي تخفیض" و"

  
 "د"إلى " ب"لمنظمات األعضاء في الشرائح من وألغراض حساب الكوتة، یتم تكمیل أرقام العضویة ل ٩-٢

منظمات األعضاء في الھند والفلبین ھم المنظمات الوفي الوقت الحالي نجد أن  . ٥٠٠,٠٠٠إلى 
 .الوحیدة التي تأثرت بذلك

  
 في المائة ٥٥منظمات األعضاء ألزید من الیجري عمل تعدیالت للتأكد من عدم دفع أي منظمة من   ١٠-٢

بنسبة (ًتة المطلوب تحصیلھا وأن یتم تدریجیا تطبیق أي زیادات كبیرة في الكوتة من المبلغ الكلي للكو
 .وھذا ما یسمى باإلنصاف االنتقالي. على مراحل)  في المائة وأزید٣٣

  
  مراجعة أسلوب الكوتة  - ٣
  
وكان ھذا لتعریف . ، وافق المجلس العالمي على تكلیفھ بعمل مراجعة٣٤لمي رقم بعد المؤتمر العا  ١-٣

 :أسلوب جدید لتحدید رسوم الكوتة على النحو التالي
 

  
 أن یكون أكثر بساطة وأكثر شفافیة  §
 منظمات األعضاءالُقد یقلل من التركیز على أرقام العضویة الدقیقة لكل منظمة من   §
 أال یحتاج إلى معلومات تفصیلیة من كل منظمة من المنظمات األعضاء  §

  
ُسبیة للبلد التي ربما تبرھن بأنھا أكثر عدالة ًكما وافق أیضا على دراسة اإلجراءات األخرى للثروة الن ٢-٣

ولكن سوف یحتاج أي إجراء من ھذه اإلجراءات  . GNI-PCمن طریقة الدخل القومي اإلجمالي للفرد 
ًأن یكون من مصدر معترف بھ دولیا ومحترم، مع توفر البیانات الموجودة بالفعل على أحد مواقع 

  .إلیھااإلنترنت التي یسھل على الجمیع الوصول 
  
 كان ھذا االستشاري ھو وقد. استشاري مستقل للمساعدة في ھذه المراجعةالعالمي استخدم المجلس   ٣-٣

 للتدقیق ھاستخدمتي ن الةشركال وھي Whitehill Crow Clark (CCW) كالرك وایتھیل شركة كراو
 وبشبكة المنظمات WAGGGSبمعرفة جیدة بـ  CCW  وتتمتع شركة  . الخارجي بالمملكة المتحدة

 أن لدیھا خبرة موسعة مع المنظمات الدولیة ومنظمات العضویة األخرى الموجودة األعضاء كما
  .بالمملكة المتحدة
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تم دعوة عدد من المنظمات األعضاء لتعبئة استبیان   ٤-٣
وكانت . وتقدیم تعلیقاتھم واقتراحاتھم بشأن وجود أسلوب جدید

 ھذه المنظمات األعضاء التي تم دعوتھا ھي تلك التي یوجد بھا
أعلى أرقام للعضویة وتلك التي تدفع أعلى مبالغ في الكوتة تحت 

  .النظام الحالي
  
 بتحدید عدد من CCWبالنسبة للثروة النسبیة، قامت  ٥-٣

ولكنھم أوصوا بأنھ لم یكن ھناك أي . اإلجراءات البدیلة
منطق كافي قوي الستبدال نظام الدخل القومي اإلجمالي 

 .ءات بأي من ھذه اإلجراGNI-PCللفرد 
  
ًكما كان واضحا أیضا رغم ذلك بأنھ كانت ھناك درجة  ٦-٣ ً

 العدالة المتوقعة فیما یتعلق بتحصیص انتقاصعالیة من 
وعلى وجھ . معدالت الخصم بین شرائح الثروة

إلى " د"الخصوص لوحظ بأن االنتقال من الشریحة 
ًتضمن تخفیضا ھائال قي نسبة الخصم " ھـ"الشریحة  ً

مما جعل )  في المائة١٥جرد إلى م في المائة ٧٥من (
ًاألشیاء أكثر صعوبة للمنظمات األعضاء األكثر فقرا 

 ". ھـ"في الشریحة 
  
تحدید رسوم فیما یتعلق باستخدام أرقام العضویة ألجل  ٧-٣

، فإن غالبیة المنظمات األعضاء التي ً)جزئیا( الكوتة
استجابت في استبیان التشاور قالت بأن أرقام العضویة 

ًعامال فعاالیجب أن تكون  ًوقالت الغالبیة أیضا بأن . ً
ًكافة المنظمات األعضاء یجب أن تدفع رسوما ولكن 

 .لیس بنفس المستوى
  
درس االستشاریون النماذج التي یتم فیھا تطبیق رسوم  ٨-٣

منظمات األعضاء داخل نطاق أرقام المحددة على 
ومع أن ھذا النموذج . العضویة وفي نفس شریحة الثروة

طة في مفھومھ وربما أكثر شفافیة عن كان أكثر بسا
الي إال أنھ من الصعب تنفیذه؛ فإن تحدید حالنظام ال

وتأمین اتفاقات لشرائح العضویة ومستوى الرسوم لكل 
ًشریحة سوف یكون ابعد من أن یكون أسلوبا مباشرا  ً
ومن المحتم أن یكون ھناك الكثیرین من المحتمل أن 

ة إلى ذلك، فإنھ ال إضاف". خاسرین"وأ" فائزین"یكونوا 
یتعامل مع القضیة الرئیسیة في إزالة أي مثبطات ال 

أو اإلبالغ بأرقام العضویة / ُتشجع على نمو العضویة و
ولذلك تم االتفاق بعدم التفكیر في ھذا . الدقیقة الصحیحة

 .النموذج ألكثر من ذلك
  

   ٣٥المقترحات للمؤتمر العالمي رقم   - ٤
  
  وتوصلوا إلى االستنتاج .  بعنایة شدیدةCCWاالستشاري نتائج العمل الذي قام بھ درس المجلس العالمي  ١-٤

    وتطویر بعض المفاھیم الھامة، یحتاج األمر إلى بأنھ مع جمع بعض المعلومات الھامة االستخباریة 
ًمن العمل إلعداد أسلوب یلبي فعلیا توقعات واحتیاجاتمزید    .منظمات األعضاءال ُ

: قیاس الثروة الوطنیة على أساس
  الدخل القومي اإلجمالي للفرد

  
لفرد لإن الدخل القومي اإلجمالي 

ھو القیمة الدوالریة للدخل النھائي 
ًللبلد في عام مقسما على تعداد  ُ

وإنھ یعكس متوسط الدخل . سكانھا
  .للمواطنین في ھذا البلد

  
قومي اإلجمالي ویتكون الدخل ال

GNI من القیمة اإلجمالیة للسلع 
والخدمات المنتجة داخل البلد 

باإلضافة إلى دخلھا المتسلم من 
على وجھ التحدید (البلدان األخرى 

ً، مطروحا )الفائدة وأرباح األسھم
منھا المبالغ المماثلة المدفوعة إلى 

  .البلدان األخرى
  

فعلى سبیل المثال، إذا كانت 
لكیة بریطانیة تعمل الشركة ذات م

ُفي بلد آخر فإنھا ترسل بعض من 
مرة أخرى إلى ) األرباح(دخلھا 

المملكة المتحدة، وھكذا یتم تحسین 
 في GNIالدخل القومي اإلجمالي 

وبالمثل، إذا كانت . المملكة المتحدة
ھناك وحدة إنتاج بریطانیة لشركة 

ًأمریكیة ترسل أرباحا إلى الوالیات  ُ
ثر ذلك على المتحدة فسوف یؤ

 GNIالدخل القومي اإلجمالي 
 حیث ،ُالبریطاني ولكنھ لن یقلل منھ

ًأنھ غیر مشمول أصال في المقام 
  .األول

  
ویتم تحویل الدخل القومي  

بالدوالرات  GNIاإلجمالي للفرد 
األمریكیة باستخدام طریقة أطلس 

 من نطاق ُللبنك العالمي التي تخفف
ّالتغیر الناتج عن التقلبات في 

    .  عار صرف العمالتأس
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ُ االستنتاج بأن ما ھو مطلوب لتحقیق فارق مجدي ھو تخفیض وا إلىمن ذلك، فلقد توصلل أكثر ب  ٢-٤

وبدون ذلك سوف . رسوم العضویة/ دخل من الكوتةالعلى WAGGGS ملموس في اعتماد منظمة  
  .من أي تغییر ملموس في األسلوب" خاسرون"ًیكون ھناك دائما 

  
 ھو ألول مرة ٢٠١٧ – ٢٠١٥میزانیة لدخل الكوتة خالل الفترة ومع المالحظة بأن المتطلبات في ال  ٣-٤

.  أقل إذا قورن بالسنوات الثالث السابقة، والزال غیر كافي أن یتمكن من تحقیق فارق فعلي للكوتة
مل بعد تطبیق إستراتیجیتنا لتنمیة األموال على أك فقطأن یحدث ویعتقد المجلس العالمي بأن ذلك یمكن 

 – ٢٠١٨ ومن المتوقع أن یحدث ذلك خالل األعوام –وجھ وتولید نتائج مستدامة وذات حجم كبیر 
٢٠٢٠.  

  
إال أن المجلس یعتقد بأن ھناك بعض األشیاء التي یمكن فعلھا خالل ھذه السنوات الثالث لمعالجة بعض  ٤-٤

  . ّالمخاوف التي عبرت عنھا المنظمات األعضاء
  
  طریقة بدیلة لحساب الكوتة ٥-٤
  
ُكان المجلس حریصا على إیجاد خیار یعالج مشاكل بعض  ١-٥-٤ منظمات األعضاء في شریحة الً

ولذلك طوروا . راز مزید من التحسین لشفافیة النظامإحوالمضي في ) أنظر أعاله" (ھـ"الثروة 
التي ) ًبدال من إجراءات منفردة" (مةحزك"ًعددا من اإلجراءات المزمع طرحھا أمام المؤتمر 

ًاألساسیة سوف تحقق تغییرا في النموذج الحالي بدال من استبدالھمن الناحیة  ً. 
  
 :وھذه اإلجراءات ھي ٢-٥-٤
  

ًمنظمات األعضاء األكثر فقرا في الالتوسع في عدد شرائح الثروة لمعالجة مشاكل   ) أ
 "ھـ"الشریحة 

  
ة شریحة لدخل الشاملة التي ستنتج عن إضافخسارة امن ًالتخفیف ولو جزئیا   ) ب

 .ات األعضاء في البلدان شدیدة الثراءجدیدة للمنظم" ممتازة"
 

في )  في المائة أو أزید٣٣(وأیضا عن طریق التطبیق المرحلي للتخفیضات الھائلة   ) ج
أي (رسوم العضویة / ًالعضویة باإلضافة إلى الزیادات أیضا في الكوتة/ رسوم الكوتة

 )إنصاف انتقالي في اتجاه عكسي
  
تحصیلھ مبلغ إجمالي للكوتة مطلوب تحسین الشفافیة عن طریق وقف ممارسة وضع   ) د

 .منظمات األعضاءالثم تقسیمھ بین 
  
، أي زیادة یحتاج المؤتمر العالمي إلى "  لكل فتاةاعتیادي"ًوبدال من ذلك وضع معدل   )ھـ

 – ٢٠١٥ًوبناءا على المیزانیة المقترحة، فإن المعدل المعیاري . الموافقة علیھا
  ) بنس بعملة المملكة المتحدة٤٠ أي( جنیھ إسترلیني ٠.٤٠ سوف یكون ٢٠١٧

  
لتحصیلھا من األعضاء، فسوف تسمى برسم " كوتة"ُد تسمى ًنظرا ألن ھذه لم تع  ) و

ًوھذا یرتبط أیضا بإستراتیجیة تنمیة العضویة ویجعلھا أكثر وضوحا بأن. العضویة ً 
 . خدمات مقابل ھذا الرسمWAGGGS قدمُت

  
و  " د"لشرائح بین الشرائح الحالیة  إدخال مجموعة إضافیة من ا أعاله)أ(بالنقطة وفیما یتعلق  ٣-٥-٤

بحیث أن القفزة في رسم العضویة للمنظمات األعضاء التي تنتقل ألعلى الشرائح من " ھـ"
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 إلى ٦ًلن یكون حادا وفي األسلوب البدیل سوف یزداد عدد شرائح الثروة من " د"الشریحة 
أما تلك .  في المائة١٥ن كون التغییر في نسبة الخصم من شریحة إلى التالیة أزید م ی ولن١٠

فسوف یدفعوا ) أنظر ب أعاله" (ى"الجدیدة " الممتازة"المنظمات األعضاء في الشریحة 
 . في المائة من المعدل االعتیادي للفتاة١١٠ًرسوم العضویة بناءا على نسبة 

  
بدایة وضح كل من الشرائح البدیلة المقترحة والشرائح الحالیة في الجدول أدناه، وتشمل نقط الت ٤-٥-٤

لذلك فإذا كان الدخل القومي اإلجمالي للفرد في .  ذات الصلةGNI-PCللدخل القومي اإلجمالي 
" ھـ" دوالر، فسوف یكونوا في الشریحة ١٤.٤٦٧البلد بحسب ما یقدره البنك العالمي ھو 

" و"فسوف یكونوا في الشریحة )  في المائة١٥خصم بنسبة ویتسلموا (بموجب الطریقة الحالیة 
 ). في المائة٤٥ویحصلوا على خصم بنسبة (الطریقة البدیلة في 

  
  الطریقة البدیلة  )أ

  
  

 نسبة الخصم الشریحة

٢٠١٤ – ٢٠١٢  
الدخل القومي 
  اإلجمالي

حد البدایة األعلى 
  بالدوالر األمریكي

 ً)فعلیا(
  

 ٢٠١٧ – ٢٠١٥   
الدخل القومي 
  اإلجمالي

حد البدایة األعلى 
  بالدوالر األمریكي

 )مقترح(
 

 نسبة مئویةّالتغیر ك

  في المائة٤,٥٥ ٤٦٠ ٤٤٠ الرسم االعتیادي أ
  في المائة٧,٦٩ ٧٠٠ ٦٥٠  في المائة٩٢.٥ ب
  في المائة٤,٠٢ ١,٠٣٥ ٩٩٥  في المائة٨٥.٠ ج
  في المائة٣,٥٥ ٤,٠٨٥ ٣.٩٤٥  في المائة٧٥.٠ د
 ال یوجد ٧,٠٠٠ ال یوجد  في المائة٦٠.٠ ھـ
 ال یوجد ١٢,٦١٥ ال یوجد  في المائة٤٥.٠ و
 ال یوجد ١٥,٠٠٠ ال یوجد  في المائة٣٠.٠ ز
  في المائة١٨٧,٠٠ ٣٥,٠٠٠ ١٢,١٩٥  في المائة١٥.٠ ح
 ال یوجد ٦٠,٠٠٠ ال یوجد ال یوجد  ط
 ال یوجد  ال یوجد ال یوجد  في المائة١٠ناقص  ي

 
 الطریقة الحالیة  )ب

 

 نسبة الخصم الشریحة

٢٠١٤ – ٢٠١٢  
الدخل القومي 

  الياإلجم
حد البدایة األعلى 
  بالدوالر األمریكي

 ً)فعلیا(
  

 ٢٠١٧ – ٢٠١٥   
الدخل القومي 
  اإلجمالي

حد البدایة األعلى 
  بالدوالر األمریكي

 )مقترح(
 

 نسبة مئویةّالتغیر ك

  في المائة٤,٥٥ ٤٦٠ ٤٤٠ الرسم االعتیادي أ
  في المائة٧,٦٩ ٧٠٠ ٦٥٠  في المائة٩٢.٥ ب
  في المائة٤,٠٢ ١,٠٣٥ ٩٩٥  في المائة٨٥.٠ ج
  في المائة٣,٥٥ ٤,٠٨٥ ٣,٩٤٥  في المائة٧٥.٠ د
  في المائة٣,٤٤ ١٢,٦١٥ ١٢,١٩٥  في المائة١٥.٠ ھـ
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد ال یوجد و

 
  : لكافة الجوانب األخرى من األسلوب الحالي فعلى سبیل المثال تكون ھناك أي تغییراتولن  ٥-٥-٤
  

  "د"إلى " ب" عضو في أرقام العضویة في الشرائح من ٥٠٠.٠٠٠الحد األقصى   ●  
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   في المائة من الدخل الكلي تدفعھ أي منظمة من المنظمات ٥٥الحد األقصى بنسبة   ●  
  األعضاء    
   في المائة وأزید٣٣على الزیادات بنسبة ) التطبیق المرحلي(اإلنصاف االنتقالي   ●  
  )السنة جنیھ إسترلیني في ١٣٠(الحد األدنى للرسم   ●  
   في المائة في رسوم العضویة للمنظمات األعضاء المنتسبة٥٠تخفیض بنسبة   ●  

  
  التأثیرات على األسلوبین الحالي والبدیل ٦-٤
  
یوضح في المالحق كما یتم شرح أثار األسلوب الحالي واألسلوب البدیل على رسوم       ١-٦-٤

 المالحق تشتمل فقط على ویلزم التنویھ بأن. ٢٠١٧ – ٢٠١٥المنظمات األعضاء عن الفترة 
معلومات للمنظمات األعضاء التي كانت منظمات أعضاء كاملة العضویة أو منتسبة العضویة 

أما كافة تلك المنظمات التي كانت من قبل . ٣٥ قبل بدایة المؤتمر العالمي رقم WAGGGSفي 
 بخالف  في المائة مما كان٥٠منظمات أعضاء منتسبة فتوضح بأنھ سوف یتم تحصیل نسبة 

الكوتة المتوقعة منھ، وھذا یشمل ما یمكن اقتراحھ / ًذلك متوقعا دفعھ نظیر رسوم العضویة
 .للعضویة الكاملة في ھذا المؤتمر

  
رسوم العضویة باستخدام /   ویقدم المعلومات التي تم استخدامھا لحساب الكوتة١الملحق       ٢-٦-٤

  :الطریقتین
  

  .٢٠٠٩ّ والتغیر منذ ٢٠١٢ لكل بلد في عام GNI-PCالدخل القومي اإلجمالي للفرد   ●    
  شرائح الثروة الناتجة والتخفیضات الخاصة بھا  ●    
   وأي تغییرات٢٠١٢ و ٢٠٠٩أرقام العضویة المعلن عنھا للعامین   ●    

  
ح المبالغ التي ستدفعھا كل منظمة من المنظمات األعضاء كل عام في   ویوض٢الملحق     ٣-٦-٤

وتشتمل على إنصاف انتقالي یتراكم تحت . لجدیدة باستخدام األسلوبینالسنوات الثالث ا
كما توضح . األسلوب الحالي أو زیادات أو تخفیضات مرحلیة یتم تطبیقھا في األسلوب البدیل

  . على سبیل المقارنة٢٠١٤ًأیضا الرسوم المحصلة في 
  
 ٢٠١٤فعتھ المنظمة العضو في   ویقدم تفسیرات عن أي تغییرات مادیة بینما ما د٣الملحق     ٤-٦-٤

تحت ) التطبیق المرحلي/ قبل اإلنصاف االنتقالي (٢٠١٥وما سیكون علیھ التغییر السنوي في 
  .األسلوب الحالي واألسلوب البدیل

  
  :لتلخیص ما ھو مذكور أعاله    ٥-٦-٤
  

  تحت األسلوب الحالي  ●    
 – ٢٠١٥على في منظمات األعضاء تنتقل إلى شرائح الثروة األال منظمة من ٢٦  -    

٢٠١٧  
ولذلك فسوف " ھـ"إلى الشریحة " د"خمسة من ھذه المنظمات تنتقل من الشریحة   -    

  . في المائة١٥ في المائة إلى ٧٥تنخفض نسبة الخصم من 
  منظمتان من المنظمات األعضاء تنتقال إلى شرائح الثروة األقل  -    
 جنیھ ١٠٠سنویة تزید عن  منظمة من المنظمات األعضاء ستحصل على زیادة ٣٣  -    

  إسترلیني قبل اإلنصاف االنتقالي
 ٣٣منظمات األعضاء سوف تحصل على زیادة سنویة بنسبة تزید عن ال منظمة من ٢٥  -    

  .في المائة وھي مؤھلة لإلنصاف االنتقالي
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  :استخدام األسلوب البدیل  ●    
  

لون منظمات األعضاء سوف تحصل على خصم أعلى عما كان یحصالمن  منظمة ٦٤ -
 .علیھ في األسلوب الحالي

 مبلغالجدیدة وسوف یدفعوا " الممتازة"ستة من المنظمات األعضاء انتقلت إلى الشریحة  -
  في المائة١٠إضافي بنسبة 

في % ٣٣ من المنظمات األعضاء سوف یحصلوا على زیادة بنسبة تزید عن ٢٤ -
 رسومھم السنویة وھم مؤھلین لإلنصاف االنتقالي

 في المائة ٣٣حصلوا على خصم بنسبة تزید عن األعضاء سوف ی من المنظمات ٢٥ -
 ًفي رسومھا السنویة ویتم تطبیق ھذا الخصم مرحلیا خالل السنوات الثالث

 من المنظمات األعضاء سوف تدفع أكثر خالل السنوات الثالث بأكملھا عما كانوا ٦١ -
  منظمة سوف یدفعوا رسوم أقل٥٤یدفعونھ تحت األسلوب الحالي؛ و 

 منھم سیدفعوا على األقل زیادة بنسبة ٤٠ن أولئك الذین سوف یدفعون رسوم أعلى، م -
 ١٠٠٠ منھم سوف یدفعوا ما ال یقل عن مبلغ أزید بمقدار ٢٢ جنیھ إسترلیني و ١٠٠

 جنیھ إسترلیني ٥٠٠٠ سوف یدفعوا مبلغ أزید بمقدار ٤جنیھ إسترلیني على األقل؛ و 
 على األقل

 الذین سیدفعون مبالغ أزید، سوف یكون الفرق ٥٢غ عددھا للمنظمات األعضاء البال -
  في المائة٦بنسبة اقل من 

ً منظمة سوف تحقق وفرا ال یقل عن ٤٧من أولئك الذین سیدفعون مبالغ أقل، ھناك  -
ً منھم سوف یحققوا وفرا ال یقل عن ٢٣ جنیھ إسترلیني خالل السنوات الثالث، و ١٠٠

  جنیھ إسترلیني٥٠٠٠ًف یحققوا وفرا زید عن  منھم سو٦ جنیھ إسترلیني و ١٠٠٠
 منظمة من أولئك الذین سیدفعون مبالغ أقل، سوف یكون الخصم أزید ٥٣بالنسبة لعدد  -

  في المائة٦من 
 منظمة من األعضاء وھي تلك المنظمات التي تدفع الحد األدنى ٣٠لن یحدث تغییر في  -

  باإلضافة إلى جمعیة فتیات الكشافة األمریكیة
     

  ٣٥التصویت في المؤتمر العالمي رقم   ٧-٤
  
  – ٢٠١٥ًنظرا ألن األسلوبین البدیل والحالي سوف یولدا نفس الدخل خالل السنوات الثالث   ١-٧-٤

ویتم سؤال الوفود . ، فلن یعطي المجلس العالمي توصیة عن األسلوب الذي یجب تبنیھ٢٠١٧  
  .البدیلبأن یصوتوا عما إذا كانوا راغبین في تبني األسلوب 

  
. ًفي حالة عدم تأمین غالبیة من ثلثي عدد األصوات فعندئذ سوف یظل األسلوب الحالي باقیا  ٢-٧-٤

والذي سیحتاج إلى (ت الحضور بالمؤتمر على ما یليّوعندئذ سوف یتطلب األمر أن یصو
  "):كحزمة"أخذه كلھ 

 
   ٢٠١٧ – ٢٠١٥المبلغ الكلي المطلوب تحصیلھ من الكوتة في   )أ  

  
). قبل تطبیق صندوق مساندة الكوتة( جنیھ إسترلیني ٥.١٥٧.٤١٤ترح بأنھ یجب أن یكون ُیق  

ومع أن التخفیض في المبلغ الكلي المزمع تحصیلھ من خالل الكوتة لن یكن ھو الھدف من 
المراجعة إال أن المجلس العالمي تمكن من اقتراح مثل ھذا التخفیض نتیجة لنجاح إستراتیجیتنا 

 في المائة بصورة مطلقة، ٣.٣٦وھي أقل بنسبة . وق المالي وتوقعاتنا للمستقبللتنمیة الصند
ولكن مع .  جنیھ إسترلیني٥.٣٣٦.٦٦٥ البالغ ٢٠١٤ – ٢٠١٢إذا قورنت بإجمالي الفترة 

التي یتم فیھا صرف معظم مصاریف (األخذ في الحسبان أن التكالیف في المملكة المتحدة 
WAGGGS (في المائة خالل السنوات الثالث الماضیة ٩ عن قد ازدادت بنسبة تزید ) ًبناءا
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فإن التخفیض الفعلي یصل ) UK CPI للمستھلك بالمملكة المتحدة على معدل تضخم األسعار
  . في المائة١١.٥إلى نحو 

  
   ٢٠١٧ – ٢٠١٥حدود بدایة شرائح الثروة للفترة   )ب
  

  تكون ھذه بحسب الجدول الموضح أعالهُیقترح بأن 
  
  األدنى االعتیاديالرسم   ) ج
  

 جنیھ ١٣٠ُیقترح بأال یكون ھناك أي تغییر في الحد األدنى من الرسم االعتیادي بمعدل 
  .إسترلیني

  
 بأنھ في حالة إذا أخفقت االقتراحات المذكورة أعاله في تأمین الغالبیة حظ المؤتمر یالیجب أن  ٣-٧-٤

ل الكوتة اإلجمالي كذاك المتفق علیھ ًبنسبة الثلثین، فسوف نعود مرة أخرى تلقائیا إلى نفس دخ
ونفس حدود البدایة لشرائح )  جنیھ إسترلیني٥.٣٣٦.٦٦٥ (٣٤في المؤتمر العالمي رقم 

ًمنظمات األعضاء سوف تدفع مبلغا أزید مما الً وھذا سوف یتطلب حتما أن معظم .الثروة
  .روحة من التصویتیدفعوه في حالة الموافقة على واحدة من االقتراحات المذكورة أعاله المط

  
  صندوق مساندة الكوتة  ٨-٤
  
 جنیھ ١٥٠.٠٠٠ ، قام المجلس بإدخال مبلغ ٢٠١٧ – ٢٠١٥داخل المیزانیة المقترحة للفترة  ١-٨-٤

وسوف یستخدم ھذا المبلغ لتقدیم المساعدة إلى . إسترلیني للصندوق الجدید لمساندة الكوتة
الكوتة الخاصة بھم، فعلى سبیل المنظمات األعضاء التي تجد صعوبة في تحقیق متطلبات 

ًالمثال نظرا ألنھم واجھوا نموا ھائال في العضویة أو ألنھم في بلد عانى من  ً  اضطراباتً
 . اقتصادیة أو سیاسیة

  
، فسوف یتم سؤال )تحت اقتراح مستقل مطروح للتصویت(إذا وافق المؤتمر على المیزانیة  ٢-٨-٤

صندوق مساندة الكوتة باالتصال بمدیرھم أو المنظمات األعضاء التي ترغب في االستفادة من 
أو المجلس العالمي / وسوف تقوم اللجنة المالیة وفریق رئیسة اإلدارة و. رئیسھم اإلقلیمي

 حتى یمكن عمل أي تعدیالت قبل إرسال الفواتیر ٢٠١٤بدراسة المقترحات قبل نھایة عام 
 .٢٠١٥رسم العضویة لعام / للكوتة

  
   ٢٠٢٠ – ٢٠١٨الكوتة للفترة  ٩-٤
  
یقترح المجلس العالمي بأنھ إلزالة أي مثبطات مستمرة للمنظمات األعضاء نحو تنمیة أعداد  ١-٩-٤

أو رسم ( العضویة لدیھم، أو اإلبالغ عن أرقام عضویة دقیقة، فلن تكون ھناك زیادة في الكوتة
 نتیجة للزیادة بسبب زیادة ٢٠٢٠ إلى ٢٠١٨ألي منظمة عضو خالل الفترة من ) عضویةال

 .٢٠١٢ عضویتھم منذ إحصاء ونمو في
  
منظمات األعضاء التي تنتقل إلى شرائح الثروة األعلى، ولیس لسوف تستمر ھناك زیادات ل ٢-٩-٤

ُلمنظمات األعضاء التي تعاني من تخفیض في أرقام لوبالنسبة . ألي سبب في زیادة العضویة
لخاص بھم ارسم العضویة / العضویة فسوف یستمروا في الحصول على تخفیض الكوتة

 .لیعكس ھذا االنخفاض في أعداد العضویة
  
 .التصویت على ھذا المقترح تحت ھذا البند باألجندةسیتم سؤال المؤتمر  ٣-٩-٤
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  مزید من العمل ١٠-٤
  
.  إجراءات مؤقتة فقطاھو مذكور أعاله بأنھحسب ما كما ذكرنا، یرى المجلس العالمي ب ١-١٠-٤

لطریقة التي یتم بھا ویرغب في االستمرار في استكشاف الخیارات لتحقیق تغییرات ملموسة ل
ًتحدید الكوتة أو رسوم العضویة، لتأخذ بعین الحسبان مجموعة من القضایا األوسع نطاقا مثل 

ًفمثال اشتراكات األعضاء أو مبلغ (الجھات التي تحصل المنظمة العضو على أموالھا منھا 
 .ومدى تقلب سعر العمالت الوطنیة) محدد من الحكومة

  
 باإلضافة إلى عمل تقییم مستمر لنجاح إستراتیجیتنا تنفیذهتاج إلى ولكن ھذا العمل سوف یح ٢-١٠-٤

 .لتنمیة األموال
  
 العالمي ویستمر المكتب ٢٠١٥ وعام ٢٠١٤ بقیة عام  ذلك خالللذلك یقترح المجلس العالمي ٣-١٠-٤

، وإذا )أو رسوم العضویة(في استكشاف مصادر التمویل البدیلة للحد من االعتماد على الكوتة 
منظمات األعضاء الًدر التمویل البدیلة بكل ثقة للعمل معا مع األقالیم و تقدیر مصا،أمكن
 :التي) أو رسوم العضویة( منھجیة لتحدید الكوتة إلعداد

  
  تدعم المنظمات األعضاء النامیة  ●  
  فتیات الكشافة في متناول الكثیرین/ تساعد في جعل عضویة المرشدات  ●  
  إلستراتیجیةاوتحقیق أھدافنا  ’WAGGGS ّتدعم قیم    ●  

  
  

 
 

 االقتراحات المطروحة للتصویت
)لتصویت األعضاء من ذوي العضویة الكاملة، مطلوب أغلبیة الثلثین(  

 
  

 
 من ٥-٤بدیل لحساب رسوم العضویة لمنظمات األعضاء كما ھو موصوف في الفقرة السلوب األتبني  -١

 ھذا المستند
 

  )١االقتراح  التصویت على عندخسارة الُیطرح فقط للتصویت في حالة (  -٢
  

  ٢٠١٧ – ٢٠١٥بأن یكون المبلغ المطلوب تحصیلھ من خالل الكوتة خالل الفترة   ) أ
   جنیھ إسترلیني٥.١٥٧.٤١٤

)  ب– ٤ – ٥-٤بأن تكون حدود البدایة لشرائح الثروة كما ھي محددة في الجدول في الفقرة   ) ب
  من ھذا المستند

   جنیھ إسترلیني١٣٠بأال یكون ھناك أي تغییر في الحد األدنى للرسم االعتیادي بواقع   ) ج
 

٣-  ٢٠١٨من خالل الفترة من ) أو رسم العضویة(ي منظمة من األعضاء ألكوتة الأال تكون ھناك زیادة في  
وإن أي زیادات مستحقة بسبب أن . ٢٠١٢ نتیجة لزیادة في أرقام العضویة لدیھم منذ إحصاء ٢٠٢٠إلى 

  . تطبیقھالمنظمة العضو انتقلت إلى شریحة الثروة األعلى سوف یستمر
  
  و
  

في استكشاف مصادر التمویل ، یستمر المجلس العالمي والمكتب العالمي ٢٠١٥ و ٢٠١٤إنھ خالل بقیة 
وإنھ إذا أمكن بكل ثقة تقدیر مصادر التمویل ). أو رسوم العضویة(البدیلة للحد من االعتماد على الكوتة 

األقالیم والمنظمات األعضاء إلعداد منھجیة ًالبدیلة فسوف یعمل المجلس العالمي والمكتب العالمي معا مع 
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  :بحیث أنھا) أو رسوم العضویة(لتحدید الكوتة 
 
  

  تدعم المنظمات األعضاء النامیة  ●                    
  فتیات الكشافة في متناول الكثیرین/ تساعد في جعل عضویة المرشدات  ●  
 وتحقیق أھدافنا اإلستراتیجیة ’WAGGGS ّتدعم قیم    ●  

 
 


