
 قرار املجلس العاملي بشأن رسوم العضوية

،،،أصدقاؤنا األعزاء

 خالل عاٍم اتسم بالصعوبة البالغة بالنسبة لنا جميًعا ، استمعنا إىل إفاداتكم وفهمنا أن العديد منكم لديه مخاوف بشأن الوضع املايل ملنظامتكم األعضاء. مع وضع هذا يف االعتبار ، قام املجلس العاملي

 بالتشاور بعناية بشأن رسوم العضوية للعام املقبل ، ونحن اآلن قادرون عىل مشاركة قرار املجلس العاملي معكم. يحتوي هذا الربيد اإللكرتوين عىل معلومات هامة جًدا حول رسوم عضويتكم بالجمعية العاملية

 للمرشدات وفتيات الكشافة لعام 2021 ، والخيارات املتاحة لدفع أي رسوم متأخرة مستحقة لعام 2020. يحتوي أيًضا عىل معلومات حول الحاجة إىل معالجة جميع الديون التاريخية )2019 وما قبلها( حتى

.تكونوا مؤهلني للتصويت بقرار كتايب بشأن الخطة االسرتاتيجية وامليزانية لعام 2021 ، ووثيقة العضوية يف نوفمرب القادم. فرنجو التأكد من قراءة كل قسم بعناية

قرار املجلس العاملي

العملية الخاصة بخطة سداد رسوم العضوية .

سياسة رسوم عضوية الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 2018-2020

عملية طلب خصم عىل رسوم العضوية

الرسوم غري املدفوعة والتصويت

نحن حركة واحدة

 طوال عام 2020 ، اتحدنا مًعا إلظهار مرونة وإيجابية وقوة حركتنا. لقد كان من الرائع رؤية الطرق التي تكيفت بها املرشدات وفتيات الكشافة مع قيود وتحديات العيش يف ظل جائحة عاملية ، وكنا فخورات

.مبشاركة بعض اللحظات الرائعة معكم. ولكن لسوء الحظ ، كان هناك أيًضا العديد من الخطط التي تم إلغائها ، كام تم تعليق الكثري من األنشطة لهذا العام

 نعلم من استبيان تقرير مداخالت األعضاء للمرحلة الثانية ، أن بعضكم مهتم بدعم املنظامت األعضاء األخرى يف الحركة من خالل تغطية رسوم العضوية الخاصة بهم لهذا العام. إن دعم منظمة عضو أخرى

 بدفع رسوم عضويتها يُعد فرصة رائعة للفتيات لدعم أخواتهن يف جميع أنحاء الحركة ، وكذلك دعم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. إذا كنتم ترغبون يف تقديم تربع لدعم منظمة عضو متأثرة

 بكوفيد19- ، فيمكنكم القيام بذلك عن طريق إرسال تربع إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )انقروا هنا للحصول عىل تفاصيل حسابنا البنيك(. اتصلوا مبنسقتكم اإلقليمية أو مديرة العالقات

.membership@wagggs إلبالغهام بتربعكم ، وإبالغهام باملنظمة العضو أو إقليم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة الذي ترغبون يف دعمه. إذا كان لديكم أي أسئلة ، ميكنكم أيًضا االتصال بنا عىل

org .

 كان لكوفيد19- تأثريًا ماليًا كبريًا علينا جميًعا ، سواء املنظامت األعضاء أو الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة نفسها. ونريد أن نفعل كل ما يف وسعنا لدعم منظامتنا األعضاء يف هذا الوقت ، وقد تم

.تصميم قرار املجلس العاملي بشأن رسوم العضوية كوسيلة عادلة لدعم أكرب عدد ممكن من املنظامت األعضاء

 املوعد النهايئ لتقديم طلبات خطة السداد هو األربعاء 28 أكتوبر ، الساعة 23:59 بتوقيت اململكة املتحدة. واملوعد النهايئ لتقديم طلبات الحصول عىل خصم عىل رسوم عضوية 2021 هو الجمعة 20 نوفمرب ،

.الساعة 23:59 بتوقيت اململكة املتحدة. يرجى مالحظة أنه لن يتم تقديم أي متديد يف هذه املواعيد النهائية

.ميكنم العثور عىل جميع الروابط والوثائق يف هذا املستند عىل موقع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل اإلنرتنت ، انقروا هنا إللقاء نظرة

،مع خالص التقدير واالحرتام

 هايدي يوكينني      آنا سيجال

رئيسة املجلس العاملي للجمعية العاملية    الرئيسة التنفيذية للجمعية العاملية

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_bank_details.pdf
https://www.wagggs.org/ar/world-board-membership-fee-decision/


 من أجل معرفة املزيد حول املعلومات الواردة يف هذا الربيد اإللكرتوين ، ولطرح أي أسئلة قد تكون لديكم حول العمليات املختلفة ، يسعدنا تقديم بعض الجلسات لندوات عرب اإلنرتنت. يرجى تسجيل

:التواريخ التالية

 

)أكتوبر ، 9:30 صباًحا - 11:00 صباًحا بالتوقيت العاملي املنسق )باللغتني اإلنجليزية والفرنسية 3

)أكتوبر ، 5 مساًءا - 6:30 مساًءا بالتوقيت العاملي املنسق )باللغتني اإلنجليزية والعربية 10

)أكتوبر ، 7 مساًءا - 8:30 مساًءا بالتوقيت العاملي املنسق )باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية 10

جلسات املعلومات -  الندوات عرب اإلنرتنت

قرار املجلس العاملي

:وافق املجلس العاملي يف اجتامعه يف أغسطس عىل 

اعتامد سياسة عضوية مؤقتة لعام 2021 •

)تخفيض رسوم العضوية للمنظامت األعضاء التي تواجه صعوبات مالية خطرية )وفًقا للطلبات املقدمة من املنظامت األعضاء املتأثرة •

إعفاء املنظامت األعضاء الجديدة من رسوم العضوية لعام 2021 •

تخفيض الحد األدىن لرسوم العضوية لبعض املنظامت األعضاء مؤقتًا •

منح املنظامت األعضاء املعرضة لخطر تعليق العضوية التلقايئ فرتة سامح حتى اليوم األول من املؤمتر العاملي السابع والثالثني يف عام 2021 •

 وافق املجلس عىل سياسة عضوية مؤقتة لعام 2021 بصيغة تستخدم نفس املتغريات كام يف الفرتات الثالثية السابقة، وتحديث أرقام إحصاء العضوية بأقل رقم من أحدث املعلومات التي

 تحتفظ بها الجمعية العاملية. ويحافظ ذلك عىل معدل قيايس لالشرتاك الفردي للعضو يبلغ 0.40 جنيه إسرتليني وعىل رشائح الرثوة الوطنية للفرتة 2020-2018 ، وتستخدم حسابات تستند إىل

 أرقام العضوية إما من إحصاء عام 2015 أو أحدث رقم عضوية مسجل رسميًا )إحصاء عضوية الم 2018 أو 2019يف معظم الحاالت( ، أيهام أقل. الرجاء النقر هنا لالطالع عىل وثيقة حساب

.رسوم العضوية

 وافق املجلس عىل إمكانية منح تخفيض يف رسوم العضوية لعام 2021 للمنظامت األعضاء التي تواجه صعوبات مالية وستواجه صعوبة يف دفع رسوم عضوية 2021 بالكامل. يعتمد هذا عىل

.منوذج من مستويني يتبنى نُهج مختلفة للمنظامت األعضاء التي يقل حد رسوم عضويتها أو يزيد عن 5000 جنيه إسرتليني سنويًا

 قد تتلقى املنظامت األعضاء التي تبلغ رسوم عضويتها 5000 جنيه إسرتليني أو أقل )حاليًا 116( والتي تواجه صعوبات مالية تخفيًضا يصل إىل ٪50 عند الطلب. وستتم إدارة عملية التقديم

.هذه من قبل فريق العضوية والدعم اإلقليمي بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

 مُيكن للمنظامت األعضاء التي تزيد رسوم عضويتها عن 5000 جنيه إسرتليني التقدم بطلب للحصول عىل مستويات مختلفة من التخفيض بناًءا عىل وضعها املايل املحدد ، مبا يف ذلك موقف

.احتياطياتها يف عام 2020 ، وانخفاض اإليرادات بسبب تأثري كوفيد19- ، وانخفاض تسجيالت العضوية ، و عدد احتياطيات الشهر ، ورشائح الرثوة

 سيتم إدارة هذه العملية يف املقام األول من قبل رئيسات اللجان اإلقليمية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، واملنسقات اإلقليميات / مديرات العالقات. ولكن سيتم اتخاذ

.القرارات أو استعراضها من قبل رئيسة لجنة التدقيق والشؤون املالية واملخاطر التابعة للمجلس العاملي

.ال تحتاج املنظامت األعضاء التي تكون يف وضع يسمح لها بدفع املبلغ الكامل لرسوم العضوية يف عام 2021 إىل فعل أي يشء

 وافق املجلس أيًضا عىل أن املنظامت األعضاء الجديدة املقبولة يف عام 2020 لن تكون مطالبة بدفع رسوم العضوية لعام 2021 ؛ وأن أي منظمة عضو منتسبة حصلت عىل العضوية الكاملة يف

.2020 لن تكون مطالبة بدفع رسوم العضوية لعام 2021 عىل مستوى املنظامت األعضاء كاميل العضوية

 وافق املجلس عىل حد أدىن مؤقت لرسوم العضوية يبلغ 65 جنيًها إسرتلينيًا )نصف الحد األدىن الحايل البالغ 130 جنيًها إسرتلينيًا( ليتم تطبيقه يف عام 2021 للمنظامت األعضاء يف رشيحة

. ؛ وأن يكون الحد األدىن املؤقت لرسوم العضوية للمنظامت األعضاء املنتسبة العضوية 32.50 جنيًها إسرتلينيًا )نصف الحد األدىن الحايل البالغ 65 جنيًها إسرتلينيًا( لعام A” 2021“ الرثوة

 فيام يتعلق بحقوق التصويت ، وباتباع النهج املتبع يف املؤمتر العاملي السابق ، أكد املجلس أنه من أجل التأهل للتصويت بقرار كتايب بشأن الخطة اإلسرتاتيجية وميزانية الجمعية العاملية

 للمرشدات وفتيات الكشافة لعام 2021 وعىل مقرتحات العضوية )وثيقة املؤمتر العاملي رقم 10( ، يتعني عىل املنظامت األعضاء سداد أي رسوم عضوية متأخرة مستحقة لعام 2019 و / أو

.السنوات السابقة بحلول 28 أكتوبر 2020

 ولضامن متكن أكرب عدد ممكن من املنظامت األعضاء من التصويت ، أنشأت لجنة التدقيق والشؤون املالية واملخاطر عملية جديدة لخطة السداد والتي من شأنها أن تساعد يف تخفيف القيود

.املالية عىل املنظامت األعضاء. وميكن العثور عىل تفاصيل هذه العملية أدناه

، شكرا لدعمكم يف هذا الوقت

.إذا كنتم ترغبون يف تقديم طلب للحصول عىل خصم عىل رسوم العضوية الخاصة بكم ، فريجى إكامل االستامرة ذات الصلة أدناه

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/2021_WAGGGS_Interim_Membership_Fees.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/2021_WAGGGS_Interim_Membership_Fees.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/2021_WAGGGS_Interim_Membership_Fees.pdf


 إذا كانت منظمتكم العضو عليها رسوًما مستحقة من عام 2019 أو ما قبله ، فريجى مالحظة أنكم لن تكونوا مؤهلني للتصويت بقرار كتايب بشأن الخطة االسرتاتيجية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وميزانيتها

 لعام 2021 أو عىل مقرتحات العضوية. وليك تكونوا مؤهلني ، ميكن للمنظامت األعضاء إعداد خطة سداد للرسوم املستحقة. إذا كنتم بحاجة إىل القيام بذلك ، فريجى قراءة تفاصيل العملية الخاصة بخطة السداد بدقة ، ثم

.إكامل استامرة طلب خطة سداد وإعادتها بحلول 28 أكتوبر 2020 ، الساعة 23:59 بالتوقيت العاملي املنسق

 

.ميكن أيًضا أن يكون إعداد خطة سداد خياًرا إذا كانت منظمتكم العضو تواجه حاليًا صعوبات مالية، تجعل من الصعب أو املستحيل دفع رسوم العضوية لعام 2020 يف دفعة واحدة

 تُبني سياسة رسوم العضوية كيفية تحديد رسوم العضوية يف كل مؤمتر عاملي ، كام ترشح كيفية تحصيل الرسوم. تحدد السياسة أيًضا كيف ومتى ميكن إلغاء ديون رسوم العضوية وكيف ميكن للمنظامت األعضاء تقديم طلب إىل

.صندوق دعم رسوم العضوية

 إذا كنتم ترغبون يف التقدم بطلب إىل صندوق دعم رسوم العضوية ، فريجى مراعاة مصلحة الحركة عىل نحٍو أوسع، ومراعاة استدامة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل تحديد املبلغ املطلوب. أيًضا ، يرجى

.مالحظة أنه ال ميكنكم التقدم بطلب إال للعام الحايل )2020( ، وليس لعام 2021 أو لتغطية الديون التاريخية

عملية طلب خصم عىل رسوم العضوية

 هناك عمليات للمنظامت األعضاء التي تدفع رسوم عضوية تزيد عن 5000 جنيه إسرتليني منفصلة عن العمليات الخاصة باملنظامت األعضاء التي تدفع 5000 جنيه إسرتليني أو أقل. الرجاء النقر فوق الزر ذي الصلة أدناه

 إلكامل االستامرة الصحيحة ملنظمتكم العضو. وميكن العثور عىل معلومات كاملة عن كيفية التقديم يف كل استامرة طلب. يرجى مالحظة أن املوعد النهايئ لتقديم طلب للحصول عىل خصم رسوم العضوية هو 20 نوفمرب

.2020 ، الساعة 23:59 بالتوقيت العاملي املنسق

 إذا كان لديكم رسوم عضوية غري مدفوعة من عام 2019 أو قبل ذلك ، فلن تتمكنوا من التصويت يف وقت الحق من هذا العام. يرجى سداد أي رسوم متأخرة مستحقة، أو إكامل استامرة طلب خطة سداد وإعادتها بحلول 28

.أكتوبر 2020 ، الساعة 23:59 بالتوقيت العاملي املنسق ، انظر القسم رقم 2 أعاله للحصول عىل التفاصيل

انقروا هنا لالطالع عىل العملية الخاصة بخطة السداد انقروا هنا للحصول عىل استامرة طلب خطة سداد

انقروا هنا للمنظامت األعضاء التي تدفع رسوم أقل من 5 آالف جنيه إسرتليني انقروا هنا للمنظامت األعضاء التي تدفع رسوًما تزيد عن 5 آالف جنيه إسرتليني

العملية الخاصة بخطة سداد رسوم العضوية .

سياسة رسوم عضوية الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 2018-2020

انقروا هنا للحصول عىل سياسة رسوم العضوية انقروا هنا للحصول عىل طلب دعم صندوق رسوم العضوية

الرسوم غري املدفوعة والتصويت

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_Membership_Fee_Repayment_Plan_Process_-_Sept_2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDHPFz00VWiJl24CJh8DG58fZS11r_rYyMhjXjwVV2Y_EfVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI6xv1s0xJ7CQrMWXwSI8pJANetMbpBTQeRyjqo9q0fwnOKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI6xv1s0xJ7CQrMWXwSI8pJANetMbpBTQeRyjqo9q0fwnOKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjOEb0ViRSLGiVGnTmOa58wFtpVR_UcqyamGaKeyKOSnKWvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjOEb0ViRSLGiVGnTmOa58wFtpVR_UcqyamGaKeyKOSnKWvg/viewform?usp=sf_link
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WB132_Paper_4829a_WAGGGS_Membership_Fees_2018-2020_Policy_APPROVED.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSpgxSnAQUI0V16XTaqrNIngGMDG11il8k7DDV6gq3w9jqXA/viewform?usp=sf_link

