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2013 حزيران /نيويو 22 - 15 روما،  

 بي لتغطية النفقات اإلدارية واملبالغ اليت يسددها االحتاد األور

 الناشئة عن عضويته يف املنظمة والنفقات األخرى

 

 :من الدستور على أنه 11من املادة  6تنص الفقرة - 1
 

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

عن  الناشئة لمنظمة مبلغا حيدده املؤمتر لتغطية التكاليف اإلداريةلوإن كان عليها أن تسدد 

 ".)...( عضويتها يف املنظمة

 

أن تدرس جلنة املالية املنهجية املستخدمة  1991 سنة طلب املؤمتر يف دورته السابعة والعشرين يفوقد  -2

اليت ُعقدت  وقد أوصت جلنة املالية، يف دورتها الثامنة والسبعني. األوروبي االحتاددفعه يسا  املبل  املقطو  الذ  حل

تسديده يف بي واالحتاد األوراملبل  الذ  يتوجب على  مبوجبها ، مبنهجية حدد املؤمتر1991نيسان /أبريل يف شهر

 .الدورات املختلفة

 

ودورتها ( 2221 لأيلو/سبتمرب)دورتها الثامنة بعد املائة  يف املنهجية من جديد فنة املالية هدجل درستو -1

اشرتاكات  بشأن منهجية منقحة تقضي بتسوية كذلك درست هذه اللجنة اقرتاحًا(. 2222أيار /مايو)التاسعة بعد املائة 

اليورو أو يف استخدام عكس الزيادات الرمسية يف تكلفة املعيشة يف منطقة تحبيث ، يف كل فرتة مالية، بيواالحتاد األور

 شى على حنو أفضل مع نظام االشرتاكات اجملزأةاالصيغة املعدلة تتم ومبوجب املنهجية املنقحة، فإّن. البلد املضيف

وقد وافقت هذه . يف ميزانية املنظمةبي واالحتاد األور اتيف اشرتاك ن هلا تأثري ماد  على التسوية كل سنتنيوولن يك
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ارتفا  معدل الزيادة الرمسية يف تكلفة املعيشة يف منطقة اليورو أو يف  ّنأاللجنة على التعديل املقرتح على املنهجية حيث 

 .اليةمن الفرتات امليف أ  فرتة بي واالحتاد األور اتاشرتاكتسوية لستخدم البلد املضيف، سوف ُي

 

املبل  املقطو  الذ   2211والثالثني يف عام  السابعة وبتطبيق املنهجية اجلديدة، فقد حدد املؤمتر يف دورته- 1

 .2211-2212يورو عن الفرتة املالية  222 111 تسديده وقدرهبي واالحتاد األورب على يتوّج

 

ىل استخدام املعدل األعلى للزيادة إاملنهجية املطبقة بشأن تعديل املبل  املقطو  تستند  ، فإّنعلى ما تقّدموبناء - 2

التابعة جملّلة وحدة املعلومات "وباستخدام أرقام . الرمسية يف تكاليف املعيشة يف منطقة اليورو أو يف البلد املضيف

يف املائة  2.2بل  قد  2212يف منطقة اليورو لعام  االستهالك ، فإن معدل التضخم يف أسعار(EIU" )اإليكونوميست

وحدة املعلومات التابعة "وبلغت أرقام . يف املائة 2.2، أ  أن املتوسط يبل  2211يف املائة يف عام  1.1ويتوقع أن يبل  

أن  املؤشر، ويتوقع هلذا 2212يف املائة يف  1.1يف إيطاليا،  بالنسبة إىل مؤشر أسعار االستهالك" جملّلة اإليكونوميست

رقم معدل التضخم الذ  جيب  ولذلك فإّن. يف املائة 2.1أ  أن املتوسط يبل   2211يف املائة يف عام  1.1يبل  

وبتطبيق هذا املعدل على . الرقمني املذكورين بنييف املائة لكونه األعلى  2.1هو  يةاحلسابالعملية استخدامه يف 

 .يورو 261 271يورو، يصبح الرقم اجلديد  222 111 ا، وقدرهةالسابق اتاالشرتاك

 

لتغطية املصروفات بي واالحتاد األورأن حيدد املؤمتر املبل  املقطو  املستحق على ب، توصي اللجنة العامة وعليه- 6

 .2212-2211 املالية يورو عن الفرتة 261 271 وقدرهاالنامجة عن عضويته يف املنظمة من املصروفات اإلدارية وغريها 

 

يف بي واالحتاد األوريف الفرتات املالية السابقة، أن يود  املبل  املستحق على على غرار ما حصل قرتح، وُي -7

 .من الالئحة املالية 7-6خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة  صندوقأو  صندوق استئماني

 




