
  ھیكل الرسوم للمؤتمر العالمي
  

  الموجز
  

 المؤتمر العالمي أن یوافق على األسلوب المنھجي لتحدید رسوم التسجیل ألجل المؤتمرات في ھذا المستند نطلب من
  .٣٥ الرائد المستخدم للمؤتمر العالمي رقم ًلمستقبل، بناءا على نتائج النظامالعالمیة في ا

  
 یجب أن تعتمد رسوم – قد حققت أھدافھا ةأن التجربة الرائد التأكد منرط وتوصیة المجلس العالمي ھي أنھ، بش

  .رسوم العضویة للمنظمات األعضاء/  على شرائح الثروة المستخدمة لتحدید الكوتة ٣٦التسجیل للمؤتمر العالمي رقم 
  

ًى بدیال للطریقة الحالیة إال أنھ یتم سؤال المؤتمر، تحت اقتراح مستقل مطروح للتصویت، أن یدرس عما إذا كان سیتبن
ؤثر نتیجة ذلك التصویت على أي ولذلك سوف ت. كبر من شرائح الثروةًالخاصة بحساب الكوتة والتي تتضمن عددا أ

  .استخدام جاري لشرائح الثروة لتحدید رسوم التسجیل بالمؤتمرات العالمیة
  

 مجموعة من شرائح ةًحاضرین متوقفا على أیوفي محتوى ھذا المستند حددنا التخفیضات التي سیتم تطبیقھا على ال
  .رسوم العضویة/ المقترح المطروح للتصویت على الكوتة الثروة معتمدة تحت 

  
  الخلفیة

  
  :، تقرر ما یلي٣٤في المؤتمر العالمي رقم 

  
  : على النحو التالي٣٥المؤتمر العالمي رقم في  رائد للرسوم نظامبضرورة استخدام 

  
  .مستحقة الدفعكوتة لتحدید مستوى رسوم المؤتمر رائح البأن یتم استخدام ش  -١
  
  :نسبة التخفیض المزمع تطبیقھا على رسم التسجیل الكامل ھيتكون یجب أن   -٢
  

  %.٢٥، خصم بنسبة "د"إلى " أ"شرائح الكوتة من )     أ (   
  % ١٥، خصم بنسبة "ھـ" الكوتة شریحة)     ب(  

  
مستحقة الدفع من المنظمة العضو، عن أي وفود أو على الرسوم % ٣٣بضرورة تطبیق خصم إضافي بنسبة   -٣

  .ً سنة اعتبارا في تاریخ افتتاح المؤتمر٣٠مراقبین تقل أعمارھم عن 
  

، یعتمد على نتائج التجربة خالل السنوات األبعد لنظام على المدى ٢٠١٤مؤتمر أمام وسوف یتم تقدیم التوصیة   
  . الثالث

  
 أن تتاح فرصة أوسع لبعض المنظمات WAGGGSفعالیات لرسوم  مقیاس متدرجد ومن المرجو أنھ عن طریق تحدی

وعن طریق عرض التخفیضات اإلضافیة للحاضرین ممن تقل أعمارھم .  دورھا األكملتولىتًاألعضاء األقل ثراء ل
فادة من فرص تجربة من حضور المؤتمرات في المستقبل، لالست من الشباب أن تتمكن أعداد أكبرً عاما، نأمل ٣٠

  .القیادة والحوكمة وأن ھذا سیساعد التخطیط لتعاقب المنظمات األعضاء
  

قدر وأال یتسبب في ودعمھ وقد تم االتفاق بان األسلوب المستخدم یجب أن یتسم بالشفافیة وسھولة الفھم لضمان مساندتھ 
  . كبیر من األعمال اإلداریة اإلضافیة

  
 تنفیذ التجربة الرائدة

  
فیذ التجربة الرائدة فقد كانت ھناك حاجة أن تقوم اللجنة المنظمة بحساب رسم تسجیل اعتیادي حیث یجب حتى یمكن تن

كان علیھم أن یحسبوا التكلفة الكلیة المرجحة للمؤتمر وأن یقرروا وحتى یمكن تحقیق ذلك . ًناء علیھ بتطبیق التخفیضات
وعمل تقدیر ألعداد الوفود ) ّمقابل مبالغ اإلقامة المحصلة (ّمقدار ما یجب استرداده من خالل رسوم التسجیل المحصلة

ن یمن المنظمات األعضاء في شرائح الكوتة المختلفة باإلضافة إلى الحاضرین اآلخرین المعفیالمؤتمر التي ستحضر 
  .الرسومدفع  من
  

 التخطیط  رین للتسجیل في موعد مبكر حتى یتسنىًكما تطلب األمر أیضا أن یقوموا بتحفیز المنظمات األعضاء واآلخ
  .الفعال للحدث وإدارة التكالیف والسیولة النقدیة

 



 

  
/  فبرایر ٢٨تم حتى موعد ي تلتا دوالر أمریكي لكل عملیات الحجز ١٢٠٠وكانت النتیجة أن یكون الرسم االعتیادي 

%. ١٥بنسبة التاریخ إذ یزداد الرسم بعد ذلك ) آذار/  مارس ٣١بعد ذلك إلى الفرصة  ھذه  تم تمدیدوقد(شباط 
  :  تم الحصول على األسعار التالیة٣٤ات المتفق علیھا في المؤتمر العالمي رقم وبتطبیق التخفیض

 
ً) وصاعدا٢٠١٤آذار /  مارس ١(الرسوم   )٢٠١٤شباط /  فبرایر ٢٨لحد (الرسوم  تخفیضات شریحة  

  سنة٣٠تحت  رسم كامل  سنة٣٠تحت  رسم كامل  سنة٣٠تحت  الرسم الكامل الكوتة
%٢٥ "د"إلى  " أ"  ٥٠%   دوالر أمریكي٦٩٠  دوالر أمریكي١٠٣٥  دوالر أمریكي٦٠٠  دوالر أمریكي٩٠٠ 

%١٥ "ھـ"  ٤٣%   دوالر أمریكي٧٨٢  دوالر أمریكي١١٧٣  دوالر أمریكي٦٨٠  دوالر أمریكي١٠٢٠ 
%صفر "و"  ٣٣%   دوالر أمریكي٩٢٠  دوالر أمریكي١٣٨٠  دوالر أمریكي٨٠٠  دوالر أمریكي١٢٠٠ 

 
  ئدةآثار التجربة الرا

  
ًوقت كتابة ھذا المستند كان من المبكر جدا عمل تقییم مجدي ألثار التجربة الرائدة، من ناحیة نسب المشاركة رغم أننا 

شباط /  فبرایر ٢٦المؤتمر حتى ب مشاركتھم وفد من المنظمات األعضاء سجلوا ١٢٤ُنستطیع أن نصرح بأن ھناك 
 ٣٤ذا قورنت بالحضور الفعلي في المؤتمر العالمي رقم إًجدا  وھذه نسبة جیدة .%)٣٢( من الشباب ٤٠ ومنھم ٢٠١٤

  ً. عاما٣٠من الحاضرین كانت أعمارھم  تقل عن ) ٦٠٩ شابة من ٨٣% (١٤حیث أن نسبة 
 

 ، سوف نستطیع أن نقوم بعمل تحلیل كامل لكل الوفود الذین سجلوا٣٥المؤتمر العالمي رقم موعد ومع حلول 
ار ومقارنة النتائج مع تلك الخاصة بالمؤتمر العالمي رقم ، بحسب شریحة الكوتة وبحسب مجموعات األعممشاركتھم

  . الرائد للرسوم قد حقق تأثیره المرغوبالنظام ودراسة عما إذا كان ٣٤
 

   المستقبلنحونظرة 
 

 أن یتم تطبیق مبادئ ھذا األسلوب مرة أخرى على فمن المقترحمع االفتراض بأن نتائج التجربة الرائدة كانت إیجابیة، 
  . ٢٠١٧ في عام ٣٦المؤتمر العالمي رقم 

 
إال أن شرائح التخفیضات سوف تحتاج إلى تعدیلھا في حالة إذا وافق المؤتمر العالمي على تبني األسلوب البدیل 

ترح، سوف یكون ھناك عدد أكبر من شرائح الكوتة، حیث وتحت األسلوب البدیل المق. المقترح لحساب مبالغ الكوتة
للمنظمات األعضاء من " ي"، مع شریحة علیا إضافیة ")ط"إلى " ھـ"من (خمس شرائح " و"و " ھـ"تصبح الشریحتین 
    ً.البلدان الثریة جدا

االعتیادیة المطبقة وفي حالة إذا تم الموافقة على األسلوب البدیل لحساب الكوتة، فمن المقترح أن تكون التخفیضات 
    :على المؤتمر العالمي كما یلي

  %٢٥  " د"إلى " أ"الشرائح  •
 )"ھـ"تعادل الشریحة الحالیة " و"الشریحة الجدیدة % (١٥    "و"، " ھـ" الشریحتان •
 % ١٠    "ح"، " ز"الشریحتان  •
 % صفر    "ي"، " ط"الشریحتان  •

    
 افتتاح تاریخً عاما في ٣٠األعضاء ممن تقل أعمارھم عن كافة المنظمات  تحصل كافة الوفود أو المراقبین بوسوف

  .  بغض النظر عن أي شریحة كوتة توجد فیھا المنظمة العضو% ٣٣المؤتمر على خصم إضافي بنسبة 
  

  اقتراحات مطروحة للتصویت
)تصویت أصحاب العضویة الكاملة، مطلوب ثلثي الغالبیة (  

  
 بحسب ما ٣٦ر رسوم التسجیل مستحقة الدفع في المؤتمر العالمي رقم بأن یتم استخدام شرائح الثروة لتقری    -١

  ھو مقترح في ھذا المستند
 
  

     على الرسم مستحق الدفع من) من المبلغ المخصوم بالفعل% (٣٣طبیق خصم إضافي بنسبة بضرورة ت    -٢
  .اح المؤتمرً عاما في تاریخ افتت٣٠المنظمة العضو عن أي وفد أو مراقب یقل عمره عن       

 
  

 


