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 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
  اتصاالت أكثر مراعاة للبيئةوتشجيع  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي

 

 

 

 املؤمتر
 والثالثون التاسعة الدورة

 2015 حزيران /نيويو 13 - 6 روما،

 بي لتغطية النفقات اإلدارية واملبالغ اليت يسددها االحتاد األور

 الناشئة عن عضويته يف املنظمة والنفقات األخرى

 

 من الدستور على أنه: 18من املادة  6تنص الفقرة  -1

من هذه املادة،  2ال يطلب من املنظمة العضو أن تساهم يف امليزانية على النحو الوارد يف الفقرة " 

عن  الناشئة حيدده املؤمتر لتغطية التكاليف اإلدارية لمنظمة مبلغًالوإن كان عليها أن تسدد 

 ".)...( عضويتها يف املنظمة

 

أن تدرس جلنة املالية املنهجية املستتخدمة   1993 عام يفاملعقودة طلب املؤمتر يف دورته السابعة والعشرين وقد  -2

الت  عققتدت يف    األوروبي. وأوصت جلنة املالية، يف دورتها الثامنة والسبعني االحتاددفعه يسا  املبل  املقطوع الذ  حل

تستديده  بتي  واالحتتاد األور املبل  الذ  يتوجب علتى   مبوجبها املؤمترمنهجية حدد اعتماد ، ب1994أبريل/نيسان  شهر

 الدورات.خمتلف  يف

 

( ودورتهتا  2004 لدورتها الثامنتة بعتد املا تة )ستبتمل/أيلو     يف جديداملنهجية من  فنة املالية هدجل درستو -3

اشتحاكات   بشتنن منهجيتة منقحتة تقضتي بتستوية      درستت اللجنتة اقحاحتاً    كما(. 2005التاسعة بعد املا ة )مايو/أيار 

اليتورو أو يف  استتخدام  عكس الزيادات الرمسية يف تكلفة املعيشة يف منطقة تحبيث ، يف كل فحة مالية، بيواالحتاد األور

 شى على حنو أفضل متع نظتام االشتحاكات اةتزأة    االصيغة املعدلة تتم البلد املضيف. ومبوجب املنهجية املنقحة، فإّن

يف ميزانية املنظمتة. وقتد وافقتت هتذه     بي واالحتاد األور اتيف اشحاك ن هلا تنثري ماد  على التسوية كل سنتنيوولن يك

 ارتفاع معدل الزيادة الرمسية يف تكلفة املعيشة يف منطقة اليورو أو يف ّنإاللجنة على التعديل املقحح على املنهجية حيث 

 الية.من الفحات امليف أ  فحة بي واالحتاد األور اتاشحاكتسوية لستخدم البلد املضيف، سوف يق
 

 A
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املبل  املقطتوع التذ     2013يف عام املعقودة والثالثني  الثامنة وبتطبيق املنهجية اجلديدة، حدد املؤمتر يف دورته -4

 .2015-2014لسنتني يورو عن فحة ا 563 074 تسديده وقدرهبي واالحتاد األورب على يتوّج

 

ىل استخدام املعدل األعلتى للزيتادة   إاملنهجية املطبقة بشنن تعديل املبل  املقطوع تستند  ، فإّنعلى ما تقّدم وبناًء -5

التابعتة ةلةتة   وحتدة املعلومتات   "الرمسية يف تكاليف املعيشة يف منطقة اليتورو أو يف البلتد املضتيف. وباستتخدام أرقتام      

يف املا ة ويتوقتع   4بل  قد  2014يف منطقة اليورو لعام  االستهالك، فإن معدل التضخم يف أسعار (EIUاإليكونوميست" )

"وحتدة املعلومتات التابعتة ةلةتة     يف املا ة. وبلغت أرقام  0.1املتوسط  وبهذا يبل ، 2015يف املا ة يف عام  0.2أن يبل  

 املؤشرأن يبل  هذا ، ويتوقع 2014 عام يف املا ة يف 0.2يف إيطاليا،  اإليكونوميست" بالنسبة إىل مؤشر أسعار االستهالك

استتخدامه  نبغتي  رقم معدل التضخم التذ  ي  فإّن ،يف املا ة. ولذلك 0.1وبهذا يبل  املتوسط  ،2015يف املا ة يف عام  0.0

 اتتطبيق هذا املعدل على االشحاكبواملعدل ملنطقة اليورو والبلد املضيف. وهو نفس  ،يف املا ة 0.1احلسا  هو عملية يف 

 يورو. 568 705يورو، يصبح الرقم اجلديد  563 074 البالغة ةالسابق

 

لتغطيتة  بتي  واالحتتاد األور نن حيتدد املبلت  املقطتوع املستتحق علتى      باملؤمتر ، توصي اللجنة العامة عليه بناًءو -6

سنتني ال فحةبالنسبة إىل يورو  568 705عند النامجة عن عضويته يف املنظمة من املصروفات املصروفات اإلدارية وغريها 

2016-2017. 

 

 يفبتي  واالحتتاد األور السابقة، أن يودع املبلت  املستتحق علتى    السنتني يف فحات على غرار ما حصل قحح، ويق -7

 .من الال حة املالية 7-6خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة حسا  أو  أمانة حسا 

 


