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 املوجود على هذه الصفحة؛ )QR( كن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعةمي
 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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 المؤتمر
 ربعونواألحادية الالدورة 

 2019 حزيران /نيويو  29 - 22 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، وإن كان عليها  2ال يطلب من املنظمة العضو أن تساهم يف امليزانية على النحو الوارد يف الفقرة " 
 ".(...) عن عضويتها يف املنظمة الناشئة حيدده املؤمتر لتغطية التكاليف اإلدارية لمنظمة مبلغاً لأن تسدد 

 
أن تدرس جلنة املالية املنهجية املســتخدمة  1993 عام يفاملعقودة طلب املؤمتر يف دورته الســابعة والعشــرين وقد  -2
اليت ُعقدت  األورويب. وأوصــــــــــــت جلنة املالية، يف دورهتا الثامنة والســــــــــــبعني االحتاددفعه يســــــــــــاب املبلغ املقطوع الذي حل
تســــديده يب و االحتاد األور املبلغ الذي يتوجب على  مبوجبها املؤمترمنهجية حدد اعتماد ، ب1994أبريل/نيســــان  شــــهر يف
 الدورات.خمتلف  يف
 
) ودورهتا التاسعة 2004 لدورهتا الثامنة بعد املائة (سبتمرب/أيلو  يف جديداملنهجية من  فنة املالية هدجل درستو  -3

، يبو االحتاد األور اشرتاكات  بشأن منهجية منقحة تقضي بتسوية درست اللجنة اقرتاحاً  كما).  2005بعد املائة (مايو/أيار 
اليورو أو يف البلد املضـــــــــــــيف. اســـــــــــــتخدام عكس الزيادات الرمسية يف تكلفة املعيشـــــــــــــة يف منطقة تحبيث يف كل فرتة مالية، 

ن هلا تأثري و ولن يك شـــــى على حنو أفضـــــل مع نظام االشـــــرتاكات اجملزأةاالصـــــيغة املعدلة تتم ومبوجب املنهجية املنقحة، فإنّ 
يف ميزانية املنظمة. وقد وافقت هذه اللجنة على التعديل يب و االحتاد األور  اتيف اشـــــــرتاك مادي على التســـــــوية كل ســـــــنتني

البلد املضــيف، ســوف  ارتفاع معدل الزيادة الرمسية يف تكلفة املعيشــة يف منطقة اليورو أو يف نّ إاملقرتح على املنهجية حيث 
 الية.من الفرتات امليف أي فرتة يب و االحتاد األور  اتاشرتاكتسوية لستخدم يُ 
 
ب املبلغ املقطوع الــذي يتوجّــ  2017يف عــام املعقودة ربعني األ وبتطبيق املنهجيــة اجلــديــدة، حــدد املؤمتر يف دورتــه -4

 .2019-2018لسنتني يورو عن فرتة ا 573 823 تسديده وقدرهيب و االحتاد األور على 
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ىل اســتخدام املعدل األعلى للزيادة إاملنهجية املطبقة بشــأن تعديل املبلغ املقطوع تســتند  ، فإنّ على ما تقّدم وبناءً  -5
التابعة جملّلة وحدة املعلومات "الرمسية يف تكاليف املعيشــــــــــــــة يف منطقة اليورو أو يف البلد املضــــــــــــــيف. وباســــــــــــــتخدام أرقام 

يف املائة  1.7بلغ قد  2018يف منطقة اليورو لعام  االســـــتهالك، فإن معدل التضـــــخم يف أســـــعار )EIUاإليكونوميســـــت" (
"وحدة املعلومات التابعة يف املائة. وبلغت أرقام  1.65املتوســــــــــــــط  وهبذا يبلغ، 2019يف املائة يف عام  1.6ويتوقع أن يبلغ 

أن يبلغ هذا ، ويتوقع 2018 عام يف املائة يف 1.2طاليا، يف إي جملّلة اإليكونوميســـت" بالنســـبة إىل مؤشـــر أســـعار االســـتهالك
نبغي رقم معدل التضـــــــخم الذي ي فإنّ  ،يف املائة. ولذلك 1.05وهبذا يبلغ املتوســـــــط  ،2019يف املائة يف عام  0.9 املؤشـــــــر

 اتعلى االشرتاك تطبيق هذا املعدلبو  األعلى بني املعدلني.املعدل  كونه  ،يف املائة 1.65احلساب هو عملية استخدامه يف 
 يورو. 583 291يورو، يصبح الرقم اجلديد  573 823 البالغة ةالسابق

 
لتغطية املصـــــــــروفات اإلدارية يب و االحتاد األور أن حيدد املبلغ املقطوع املســـــــــتحق على باملؤمتر  ىوصـــــــــي، عليه بناءً و  -6

 .2021-2020سنتني ال فرتةبالنسبة إىل يورو  583 291عند النامجة عن عضويته يف املنظمة من املصروفات وغريها 
 
يب و االحتاد األور الســــــــــــابقة، أن يودع املبلغ املســــــــــــتحق على الســــــــــــنتني يف فرتات على غرار ما حصــــــــــــل قرتح، ويُ  -7
 .من الالئحة املالية 7-6خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة حساب أو  أمانة حساب يف
 


