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

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
  

 املؤمتر
 ألربعوناالدورة 

 2017 تموز /يوليو  8 - 3 روما،

 بي لتغطية النفقات اإلدارية و المبالغ التي يسددها االتحاد األور 
 الناشئة عن عضويته في المنظمة والنفقات األخرى

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

من هذه املادة،  2ال يطلب من املنظمة العضووووووووو أيف تسوووووووواه  ل امليزانية على النرو الوارد ل الفقرة " 
عن عضويتها  ئةالناش حيدده املؤمتر لتغطية التكاليف اإلدارية لمنظمة مبلغا  لكايف عليها أيف تسدد  وإيف
 ".)...( املنظمة ل

 
أيف تدرس جلنة املالية املنهجية املسووتخدمة  1993 عام ل املنعقدةطلب املؤمتر ل دورته السووابعة والعشوورين وقد  -2
ليت ُعقدت ا األورويب. وأوصوووووووووووو، جلنة املالية، ل دوراا الثامنة والسووووووووووووبعن االحتاددفعه يسوووووووووووواع املبل  املقطوع الذ  حل
تسووووديده يب و االحتاد األور املبل  الذ  يتوجب على  مبوجبها املؤمترمنهجية حدد اعتماد ، ب1994أبريل/نيسووووايف  شووووهر ل
 الدورات.تلف خم ل
 
( ودوراا التاسوووووعة بعد 2004 لدوراا الثامنة بعد املائة )سوووووبتمو/أيلو  ل جديدنة املالية املنهجية من جل درسووووو،و  -3

، ل  يبو االحتاد األور اشووحاكات  بشوو يف منهجية منقرة تقضووي بتسوووية درسوو، اللجنة اقحاحا   كما(.  2005املائة )مايو/أيار 
لد املضووويف. ومبوجب اليورو أو ل الباسوووتخدام عكس الزيادات الرمسية ل تكلفة املعيشوووة ل منطقة تحبيث كل فحة مالية، 

ا ت ث ر ماد  على يف هلو ولن يك شووى على  و أفضوول مع نظام االشووحاكات ا زأةاالصوويغة املعدلة تتم املنهجية املنقرة، فإيف  
على املقحح  عديلاللجنة على التل ميزانية املنظمة. وقد وافق، هذه يب و االحتاد األور  اتل اشوووووووحاك التسووووووووية كل سووووووونتن

سوووووتخدم يُ  فيف، سوووووو البلد املضووووو ارتفاع معدل الزيادة الرمسية ل تكلفة املعيشوووووة ل منطقة اليورو أو ل يف  أاملنهجية حيث 
 الية.من الفحات املل أ  فحة يب و االحتاد األور  اتاشحاكتسوية ل
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املبل  املقطوع الذ   2015ل عام  املنعقدةوالثالثن  التاسووووووووووووووعة وبتطبيق املنهجية اجلديدة، حدد املؤمتر ل دورته -4
 .2017-2016لسنتن يورو عن فحة ا 568 705 تسديده وقدرهيب و االحتاد األور ب على يتوج  
 
ملعدل األعلى للزيادة ىل اسووتخدام اإاملنهجية املطبقة بشوو يف تعديل املبل  املقطوع تسووتند  ، فإيف  على ما تقد م وبناء   -5

لتابعة  ل ة اوحدة املعلومات "الرمسية ل تكاليف املعيشووووووووووووووة ل منطقة اليورو أو ل البلد املضوووووووووووووويف. وباسووووووووووووووتخدام أرقام 
ل املائة  0.2بل  قد  2016ل منطقة اليورو لعام  االسوووووتهال ، فإيف معدل التضوووووخ  ل أسوووووعار (EIUاإليكونوميسووووو،" )

"وحدة املعلومات التابعة  ل ة ل املائة. وبلغ، أرقام  0.9املتوسوو   وهبذا يبل ، 2017ل املائة ل عام  1.6ويتوقع أيف يبل  
أيف يبل  ، ويتوقع 2016 عام ل املائة ل 0.1ل إيطاليا، املوحدة  اإليكونوميسوووو،" بالنسووووبة إىل مؤشوووور أسووووعار االسووووتهال 

 نبغيرق  معدل التضوووخ  الذ  ي فإيف   ،ل املائة. ولذلك 0.7وهبذا يبل  املتوسووو   ،2017ل املائة ل عام  1.4 املؤشووورهذا 
 ةالسووابق تااملعدل على االشووحاكتطبيق هذا بو األعلى بن الرقمن. وهو  ،ل املائة 0.9احلسوواع هو عملية اسووتخدامه ل 

 يورو. 573 823يورو، يصبح الرق  اجلديد  568 705 البالغة
 
لتغطية يب و االحتواد األور  يف حيودد املبل  املقطوع املسووووووووووووووترق على بواملؤمتر ، توصووووووووووووووي اللجنوة العواموة عليوه بنواء  و  -6

 سنتنال فحةبالنسبة إىل يورو  573 823عند النامجة عن عضويته ل املنظمة من املصروفات املصروفات اإلدارية وغ رها 
2018-2019. 

 
يب و اد األور االحتالسووووووووووووابقة، أيف يودع املبل  املسووووووووووووترق على السوووووووووووونتن ل فحات على غرار ما حصوووووووووووول قحح، ويُ  -7
 .من الالئرة املالية 7-6خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة حساع أو  أمانة حساع ل
 


