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 المجلس
 بعد المائة الستونالحادية و الدورة 

 2019 أبريل/نيسان 12-8روما، 

 السبعين بعد المائة للجنة الماليةو الخامسة الدورة  تقرير
 (2019 مارس/آذار 18-22)

 

 موجز
يف الوضع املايل للمنظمة ويف غريه من مواضيع واقعة ضمن  2019لعام  األوىلحبثت اللجنة يف دورهتا العادية  

 السبعني بعد املائة: و  اخلامسةنطاق واليتها. وإّن اللجنة، يف هذا التقرير عن دورهتا 
 

( حتث فيها األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة يف موعدها 1إىل اجمللس: ) تصدر توصيات محددة (1)
 2021-2020جادو  االشاااااااااااااارتاكاات املقرت  لةرتة الساااااااااااااانتني وبشاااااااااااااا ن ( 2(؛ )8وباالكاامال )الةقرة 

)املراجعة( وبرنامج العمل  2021-2018وبشاااااااااااا ن اخلطة املتوسااااااااااااطة األجل للةرتة  (3(؛ )14 )الةقرة
( وبشااااا ن إقرارها لتواااااايات املدير العام بشااااا ن 4(؛ )23-21)الةقرات  2021-2020وامليزانية للةرتة 

( وبشااا ن تعيني املراجع اخلارجي لةرتة ساااّت سااانوات 5(؛ )29تعيني األعضااااء يف  نة املراجعة )الةقرة 
( وبش ن 7(؛ )38( وبش ن تعديل اختصااات  نة املراجعة )الةقرة 6(؛ )36)الةقرة  2020-2025

املدير العام واملديرين العامني املساااااااااااااااعدين واالقرتاحات  لنواببدالت التمثيل آلية حتديد مسااااااااااااااتوى 
 (.40املتعلقة ببد  التمثيل وترتيبات السكن اخلااة باملدير العام )الةقرة 

 
عمليات النقل املرتقبة بني أبواب امليزانية والناشاااااااائة عن تطبيق برنامج على  وافقةاجمللس بقرارها امل تبلغ (2)

 (.19)الةقرة  2019-2018العمل للةرتة 
 

اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها لألمانة بش ن الوضع املايل للمنظمة واملسائل اخلااة تلفت عناية  (3)
 مواضيع.اها من و وس بامليزانية واملوارد البشرية ومسائل اإلشراف
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 المجلس قبلاإلجراءات التي يقترح اتخاذها من 
 

 القيام مبا يلي:يطلب من اجمللس  
 

فع االشااارتاكات املقررة يف موعدها، وجدو  االشااارتاكات املقرت  لةرتة تواااايات اللجنة بشااا ن د إقرار (أ)
)املراجعة( وبرنامج العمل  2021-2018واخلطة املتوسااااااااااااااطة األجل للةرتة  2021-2020الساااااااااااااانتني 

، وتواااايات املدير العام بشااا ن تعيني األعضااااء يف  نة املراجعة، وتعيني 2021-2020 وامليزانية للةرتة
، وتعديل اختصااااااااااااااااااااااااااات  نة املراجعة، وبشاااااااااااا ن آلية حتديد 2025-2020املراجع اخلارجي للةرتة 

ني املسااااااااعدين واالقرتاحات اخلاااااااااة ببد  املدير العام واملديرين العام لنوابمساااااااتوى بدالت التمثيل 
 ؛ التمثيل وترتيبات السكن للمدير العام

 
عمليات النقل بني أبواب امليزانية الناشااااااااائة عن تطبيق برنامج العمل بقرار اللجنة بشااااااااا ن  أخذ العلمو  (ب)

  ؛2019-2018للةرتة 
 

التوجيهات اليت أعطتها اللجنة لألمانة بشاااااااا ن سااااااااائر املسااااااااائل األخرى الواقعة ضاااااااامن نطاق  إقرارو  )ج(
 .واليتها

 
 ميكن توجيه أي استةسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 David McSherry السيد
 املالية نة أمني 

 3719 5705 3906+اهلاتف: 
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 مقدمة
 
 والسبعني بعد املائة.اخلامسة عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التايل عن دورهتا  -1
 
)الةلبني(، ممثلو األعضاااااء التالية  Lupiño Lazaro Jrوقد حضاااار الدورة، باإلضااااافة إىل رئيس اللجنة، الساااايد  -2

 أمساؤهم:
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال(   السيدHeiner Thofern )أملانيا( 
  السيدةCatherine Stephenson 

 )أسرتاليا(
  السيدBenito Santiago Jiménez 

Sauma )املكسيك( 
  السيدManash Mitra )بنغالديش(   السيدVladimir V. Kuznetsov 

 الروسي( )االحتاد
  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte 

 )الربازيل(
  السيد سيد أمحد األمني محيد األمني

 )السودان(
  السيدNi Hongxing )الصني(   السيدThomas M. Duffy 

 املتحدة األمريكية(  )الواليات
  السيد هيثم عبد اهلادي

 العربية(  مصر )مجهورية
 

 
 أحاط الرئيس اللجنة علًما مبا يلي:و  -3
 

  ةالسااااااااااااااااايااااااادمت تاااااعاااااياااااني Maria Esperança Pires Dos Santos (لاااااأناااااغاااااوال )حاااااااّل دااااااال السااااااااااااااااايااااااادتااااا 
Carlos Alberto Amaral  ؛من هذه الدورة جزءيف 

  ذه الدورةه  ممثلة خالغينيا االستوائية ومل تكن. 

 
وميكن تنزيل نبذة عن مؤهالت املمثل البديل من املوقع اإللكرتوين لألجهزة الرئاساااااااااااية والدساااااااااااتورية على العنوان  -4

 representatives/ar-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance/ :التايل

 
 ئة للجنة مراقبون اامتون من الدو  األعضاء التالية:حضر الدورة اخلامسة والسبعني بعد املاباإلضافة إىل ذلك، و  -5

 االحتاد األورويب 
 إسبانيا 
 إستونيا 
 إندونيسيا 
 إيطاليا 

  زمبابوي 

 مارينو سان 
 السويد 
 فرنسا 
 البوليةارية(-)مجهورية فنزويال 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ar
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  الربتغا 
  بلجيكا 
  بلغاريا 
 بنما 
 بولندا 
 تايلند 
  يةالدومينيك مهوريةا 

 

 فنلندا 
 قربص 
 كوبا  
 مالطة 

 املغرب 

 املتحدة اململكة 
 اليابان 
 اليونان 

 
 رصد الوضع المالي
 الوضع المالي للمنظمة

 
 2018ديساااااااامربألكانون األو   31حىت  الوضااااااااع املايل للمنظمةبعنوان  FC 175/2اسااااااااتعرضاااااااات اللجنة الوثيقة  -6

االشاااااااااارتاكات املقررة اليت مل تساااااااااادد بعد ، مبا يف ذلك الساااااااااايولة يف املنظمة وحالة 2019وتوقعات التدفقات النقدية لعام 
واالساااتثمارات القصااارية والطويلة األجل وااللتزامات املتعلقة باملوظةني ونةقات برنامج التعاون التقص واألراااادة غري املنةقة 

 والعجز يف احلساب العام واملسامهات الطوعية.
 
ا إطالع اللجنااة على آخر املعلومااات عن حااالااة  -7 االشاااااااااااااارتاكااات ا اااريااة واملتاا خرات يف املنظمااة وجرى أيضااااااااااااااااً

 .2019مارسألآذار  12 حىت
 
 وإّن اللجنة: -8

 
استتتتتتتتناداح إلم أحدا مستتتتتتتتويات النقد عي البرنام  العاد   ،بالمعلومات الواردة ومفادها أنهرّحبت  )أ(

وأنماط الستتداد المتوقعة للدوا اضعءتتاء، من المتوقع أن تاون الستتيولة عي المنظمة لاعية لت  ية 
 ؛2019ديسمبر/لانون اضوا  31االحتياجات التش يلية حتم 

علم تستتتتديد االكتتتتترالات المقررة  وإقراراح منها بأن ستتتتامة التدعن النقد  الجار  للمنظمة تتوق  )ب(
 ؛بالااملعي موعدها و الدوا اضعءاء علم دعع اكترالاتها المقررة  حّثتموعدها،  عي

مايين دوالر  8.851إلم أّن المستوى اإلجمالي للعجز عي الحساب العام قد تراجع إلم  وأكارت )ج(
يين دوالر أمرياي عي نهاية ما 899.3مقارنة بمبلغ  2018ديستتتتتتتتتمبر/لانون اضوا  31أمرياي عي 

 ؛2017 سنة
، 2017مقارنة بستتنة  2018اإلكتتارة إلم تراجع معدا اإلنفاف عي برنام  التعاون التقني خاا ستتنة ومع  )د(

من اضمانة اإلبقاء علم اإلنفاف عي برنام  التعاون التقني عند مستتتتتتتتتتتوى يافل التنفيذ الاامل  طلبت
الحصتتتتتتتتتتوا علم مزيتتد من المعلومتتات  طلبتتتالعتمتتادات البرنتتام  علم نحو متتا واعن عليتته الم تمر و 
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رين عي كتتتتتهر نوعمبر/تشتتتتت التي ستتتتتتعقدهااإلنفاف عي برنام  التعاون التقني خاا الدورة  عنلة المفصتتتتتّ 
 .2019الثاني 

 
 2018تقرير عن االستثمارات عي سنة 

 
 .2018تقرير عن االستثمارات يف سنة بعنوان  FC 175/3استعرضت اللجنة الوثيقة  -9
 

 وإّن اللجنة: -10
 

ا )أ( بة  2018بإيرادات الحاعظة القصتتتتتتتتتتيرة اضجل لعام  أخذت علمح عي المائة  98.1والتي بل ت نستتتتتتتتتت
عي المائة وهو ما يعاس النه  القليل المخاطر الذ   0.16يفوف المستتتتتتتتتتوى المرجعي البالغ  بما أ 

تتبعه المنظمة بالنستتتتتتتبة إلم االستتتتتتتتثمارات ومعدا الفائدة المتدني الستتتتتتتائد حاليحا وإن لان علم ارتفا  
 تدريجي؛

بقلن إلم اإليرادات اإلجمالية لحاعظة االستتتثمارات ال ويلة اضجل الستتلبية بنستتبة  وأكتتارت لذل  )ب(
 .عي المائة 0.22عي المائة وهو مستوى أدنم بقليل من المستوى المرجعي بنسبة  8.31

 
 2018التقييم االلتوار  لالتزامات المتعلقة بالموظفين عي سنة 

 
 ، 2018التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظةني يف سااااااانة بعنوان  FC 175/4 Rev.1اساااااااتعرضااااااات اللجنة الوثيقة  -11

واليت تتناو  نتائج التقييم الساااااانوي الذي أجراه خرباء إكتواريون خارجيون والوضااااااع املايل الراهن ومسااااااائل اااساااااابة و ويل التزامات 
 .2018ن األو  ديسمربألكانو  31املنظمة املتعلقة باخلطط اخلااة باملوظةني حىت 

 
 وإّن اللجنة: -12

 
ديستتتتتتتتتتمبر/لانون اضوا  31إلم أّن مجمو  االلتزامات المتعلقة بالموظفين قد بل ت عي  أكتتتتتتتتتتارت )أ(

ا قتتدر   1 364.5مقتتدار   متتا 2018 مايين دوالر  162.9مايين دوالر أمرياي أ  متتا يمثتتل تراجعتتح
 ؛2017ديسمبر/لانون اضوا  31التقييم االلتوار  الذ  جرى عي  أمرياي عن

ديستتتتتتمبر/لانون اضوا  31إلم أّن االنخفاض الصتتتتتتاعي عي التقييم االلتوار  عي  وأكتتتتتتارت لذل  )ب(
يُعزى بشتتتتتتتال أستتتتتتتاستتتتتتتي إلم الت ييرات عي االعتراضتتتتتتتات االلتوارية التالية: ارتفا  معدالت  2018

ية العام؛ وت ير اإلجراءات الخصتتتتم الم بقة؛ وحرلة ستتتتعر صتتتترد اليورو والدوالر اضمرياي عي نها
 الخاصة بالم البات والنفقات اإلدارية.
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 2021-2020جدوا االكترالات للفترة 
 
 .FC 175/5الوارد يف الوثيقة  2021-2020استعرضت اللجنة وأقّرت جدو  االشرتاكات املقرت  للةرتة املالية  -13
 

 :2021-2020وأحالت اللجنة إىل اجمللس مشروع القرار التايل لكي يعتمد املؤ ر جدو  اشرتاكات املنظمة للةرتة  -14
 

 مشرو  قرار الم تمر
 2021-2020جدوا االكترالات للفترة 

 إّن الم تمر
 بعد املائة للمجلس؛ والستنيبتوايات الدورة احلادية  ابعد أن أخذ علمح 

أنه يتعني على املنظمة أن تتبع، كما كان احلا  يف املاضااااااااي، قاعدة تطبيق جدو  اشاااااااارتاكات األمم املتحدة بعد تعديله  وإذ ي لد
 ليتماشى مع االختالف يف عضوية املنظمة؛

 
مباشااارة من جدو  األنصااابة املقررة يف األمم املتحدة  2021-2020أن يُساااتمد جدو  االشااارتاكات يف املنظمة للةرتة  يقرر -1

 ؛2019املعمو  به خال  عام 
 .2021و 2020امللحق هبذا التقرير الستخدامه يف سنيت  يفا دو  الوارد  يعتمد -2

 
 (.2019اعُتمد يف ... يونيوألحزيران )

 
 
 

 التدابير المتخذة لتحسين دعع االكترالات المقررة عي موعدها
 

 :اللجنةإّن  -15
 

التدابير المتخذة لتحستتتتتتتتتتين دعع بعنوان  FC 175/6 Rev.1 المعلومات الواردة عي الوثيقةإلم  أكتتتتتتتتتتارت )أ(
 ؛االكترالات المقررة عي موعدها

إلم التوصتتتتتيات التي أصتتتتتدرتها لجنة الشتتتتت ون الدستتتتتتورية والقانونية عي دورتها الثامنة بعد المائة  وأكتتتتتارت )ب(
 .استعراضها لهذ  الوثيقةالمجلس عي ضوء  إلم
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 المسائل المتعلقة بالميزانية
 2018 - التقرير التوليفي الستعراض منتص  المدة

 
الذي يرّكز على األهداف الوظيةية  2018 -التقرير التوليةي الساااااااااتعراض منتصاااااااااف املدة اساااااااااتعرضااااااااات اللجنة  -16

 واألبواب اخلااة وبرنامج التعاون التقص وإدارة التنةيذ واملوارد.
 
 اللجنة: وإنّ  -17
 

م كتتتتتتتتراح من أصتتتتتتتتل  28، مشتتتتتتتتيرة إلم أن 2018المستتتتتتتتّجل عي عام  اإلجمالي اضداءب أخذت علمحا )أ(
م كتتتتتتترحا ضستتتتتتتاليه العمل ضتتتتتتتمن اضهداد الوظيفية  31م كتتتتتتترات اضداء الرئيستتتتتتتية البالغ عددها 

تستتتتتتير عي االتجا  الصتتتتتتحيم، وإلم أنه من المتوقع إنجا  لل التي تم قياستتتتتتها واضبواب الخاصتتتتتتة 
 ؛2019م كرات اضداء الرئيسية بحلوا نهاية عام 

إدارة المنظمة علم ضتتتتتتتتتتتمان تحقين ماية تنفيذ مشتتتتتتتتتتتاريع برنام  التعاون التقني بنستتتتتتتتتتتبة  توحثّ  )ب(
 ؛2019بحلوا نهاية عام  2017-2016اعتمادات الفترة مقارنة بالمائة  عي 100

 إلم الحصتتتتتتتتوا علم معلومات بشتتتتتتتتأن ما حّققته المنظمة من إنجا ات عي عترة الستتتتتتتتنتين  وت ّلعت )ج(

رئيسية، إضاعة إلم اضداء التش يلي والمالي عي تقرير تنفيذ البرام  للفترة م كرات اضداء المقارنة ب
ا وتحلياح 2018-2019 برنام  التعاون  نفقات ل، وطلبت أن يتءتتتمن تقرير تنفيذ البرام  استتتتعراضتتتح
 علم المستوى الق ر . التقني

 
 التقرير السنو  عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرام  

 2019-2018وبين أبواب الميزانية عي الفترة المالية 
 
يف الةرتة املالية التقرير السااااااانوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية اساااااااتعرضااااااات اللجنة  -18

2018-2019. 
 
 اللجنة: وإن -19
 

 تنفيذ برنام  العمل؛ نتيجة 2019-2018ميزانية الفترة ل المتوقع باضداء أخذت علماح  )أ(
نقل أ  أرصتتتتتدة مير منفقة عي برنام  ستتتتتيتّم ، تماكتتتتتياح مع الممارستتتتتات المتبعة حالياح، بأنه وذّلرت )ب(

( إلم عترة 14( واإلنفاف اضمني )الباب 13( واإلنفاف الرأستتتتتتتتتتتمالي )الباب 7التعاون التقني )الباب 
 السنتين التالية عماح بأحاام الائحة المالية؛

من البابين  5و 4و 3و 2و 1عمليات النقل المتوقعة بين أبواب الميزانية لفائدة اضبواب  وأجا ت )ج(
 ؛FC 175/8من الوثيقة  1، لما هو مبّين عي الجدوا 11وحتم الباب  8و 6
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من خاا تجديد موارد  2017-2016لفترة من اباستتتتتتتتتتتتخدام الرصتتتتتتتتتتتيد مير المنفن  وأخذت علمحا )د(
التمويل الا م لتوعير المستتتتتاعدة التقنية وبرمجة لتوعير الصتتتتتندوف الخاط ضنشتتتتت ة تمويل التنمية، 

إلم تأليد  وأكتتتتتتتتارت، 2019-2018الفترة  عي اضنشتتتتتتتت ة اإلنمائيةضمراض تمويل االستتتتتتتتتثمارات 
ي صيامة وإعداد مشاريع مايين دوالر أمرياي بالاامل لدعم البلدان ع 3.9مبلغ تخصيص اإلدارة 

 عنمعلومات  إع اءمن اضمانة  وطلبتمن الناحية الفنية؛  الستتتتتتتليمةالصتتتتتتتندوف اضخءتتتتتتتر للمنا  
 ؛، قبل انعقاد الدورة القادمة للمجلسعي إطار الصندوف الخاط نفاف حتم تاريخهاإل

التوجيهات الستتتابقة للجنة بشتتتأن الحاجة إلم إيجاد حلوا للتمويل المستتتتدام لبرنام   واستتتتذلرت )ه(
المشتتتورة العلمية المشتتتترا بين المنظمة ومنظمة الصتتتحة العالمية ولاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التحديث القادم عرض خيارات لتمويل هذ  البرام  تموياح لاماح عند إتاحة اضمانةمن  وطلبت
االعتمادات مقارنة بأداء الميزانية وعمليات النقل بين أبواب الميزانية الا مة توقعات بخصتتتتتتتتتتتوط 

لجنة المالية عي نوعمبر/تشتتتتترين الثاني التي ستتتتتتعقدها دورة الخاا  2019-2018الصتتتتتاعية للفترة 
 ، وذل  للنظر عيها والمواعقة عليها.2019

 

 لمراجعة( )ا 2021-2018الخ ة المتوس ة اضجل للفترة 

 2021-2020وبرنام  العمل والميزانية للفترة 

 
 )املراجعاااة( وبرناااامج العمااال وامليزانياااة للةرتة  2021-2018اخلطاااة املتوسااااااااااااااطاااة األجااال للةرتة اللجناااة يف  نظرت -20

 .ااملوكلة إليهلوالية املقدمة وفًقا لاللذين أعدمها املدير العام، مع الرتكيز على استعراض فص لالقرتاحات  2020-2021
 
 اللجنة: وإنّ  -21
 

أ  إدخاا دون من لجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام إلعداد ميزانية إستتتتتتتمية ثابتة علم ا أثنت )أ(
 رة واالعتمتادات الصتتتتتتتتتتتتاعيتة عي الميزانيتة مقتارنتةح بتالفترةمستتتتتتتتتتتتوى االكتتتتتتتتتتتترالتات المقرّ علم ت يير 

 ؛2018-2019

مليون دوالر  1.14مبلغ بالتفصيل الزيادات المرتقبة عي التاالي  والتي تقّدر قيمتها ب واستعرضت (ب)
عند إعداد  وأوصتتتتتتتتت دوالر أمرياي للستتتتتتتتلع والخدمات مايين 5.7و أمرياي لخدمات الموظفين

بند  ضتتمنمرتب ة بالتءتتخم تعديات ت بين بعدم الفرضتتيات الخاصتتة بالزيادة عي تاالي  الميزانية 
لموظفين من الفئة الفنية وعئة الخدمات العامة ريثما يتم استتتتتتتعراض الممارستتتتتتات ل صتتتتتتاعياضجر ال

 رصد ذل  من خاا آليات اإلباغ العادية؛ب، و مقر العملخص منهجية تسوية يالمعتمدة عي ما 
ا (ج) بتحديد مجاالت مقترحة للترليز وإلل اء الترليز، وإعادة تخصتتتتتتتتتتتيص الوعورات من  وأحاطت علمح

 أجل ت  ية الزيادة عي التاالي ؛
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اضمانة علم مواصتتتلة استتتتعراض التحستتتينات عي كتتتال االقتراحات المستتتتقبلية لبرنام   عتوكتتتجّ  (د)
أستتتتتتتتتتتاس  نعفصتتتتتتتتتتتياح ألثر تالعمل والميزانية عبر جعل الميزانية ألثر كتتتتتتتتتتتفاعية وتوعير معلومات 

 الميزانية؛ الت ييرات عي
ر، مع مراعاة يمن اضمانة أن تستتتتتتتتتتتعرض جدوى تحديث المنهجية القائمة علم عامل التأخ وطلبت (ه)

 لموارد البشرية؛الخاصة باأحدا البيانات 
ة علم أهمية اعتمادات برنام  التعاون التقني عي تحقين أهداد التنمية المستتتتدام وأعادت التأليد (و)

 الميزانيةعي المائة من اعتمادات  14نستتتتتتتتتتتبة  التي تبلغباعتمادات برنام  التعاون التقني  ورّحبت
الم تمر عي دورته الصتتتتتتادرة عن توصتتتتتتية الو  9/89قرار الم تمر  مع اضخذ بعين االعتبارالصتتتتتتاعية، 

 التاسعة والثاثين؛
منذ فنية العديد من اضجهزة الرئاسية واللجان ال الواردة منمع ال لبات  اتماكيح مانة، إلم اض طلبتو  ( )

 يادة التمويل لجنة المالية، مجددحا وبحستته ما ألدت عليه  2017عام المنعقدة عي م تمر دورة ال
المشترا سامة اضمذية بشأن اتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنام  المشورة العلمية ل المخصص

 ؛2021-2020عي الميزانية العادية للفترة نظمة الصحة العالمية بين منظمة اضمذية والزراعة وم
التعديات عي تخصتتتتتيص الموارد وأطر النتائ  المنبثقة عن كتتتتتارة إلم م اإلتتأنه ستتتتتب أحاطت علمحاو  (ح)

التعديات علم برنام  العمل والميزانية  بعنوانالوثيقة عي قرارات اضجهزة الرئاستتتتتتتتتتتية وتوجيهاتها 
تماكتتيحا مع ، 2019ينظر عيها المجلس عي ديستتمبر/لانون اضوا  لاي 2021-2020للفترة المالية 

 .عملية وضع البرام  والميزانية المعموا بها
 
 اللجنة: طلبت، 2019كانون األو  أليف ديسمربمن قبل اجمللس قرتاحات االنظر يف الوبغية تيسري  -22
 

عءتتتتاح عن  ،الافاءة يادة و تدابير الخاصتتتتة بتحقين الوعورات لالمتاحة لفرط المواصتتتتلة استتتتتعراض  )أ(
 مجاالت الترليز وإل اء الترليز؛

 التاالي  واإلباغ عنها.الخاصة بارتفا   الفرضياترصد االستمرار عي و  (ب)
 

اللجنة  أرجأت، فيهالساايولة واالحتياطّيات وااملالية للمنظمة سااالمة تحسااني الاخلااااة بص االقرتاحات خيويف ما  -32
السانتني املقبلة فضااًل عن التمويل اإلضاايف اللتزامات التغطية الطبية بعد  اتإىل فرت  العاملجتديد موارد ااندوق رأس املا  

 انتهاء اخلدمة.
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 الموارد البشرية
 إدارة الموارد البشرية

 
 .إدارة املوارد البشرية بعنوان FC 175/10الوثيقة  اللجنة حبثت -24
 
 اللجنة: وإنّ  -25
 

بالمعلومات اإلضتتتتتتتتتتتاعية وبالبيانات اإلحصتتتتتتتتتتتائية المقّدمة استتتتتتتتتتتتجابة ل لبات لجنة المالية  رّحبت )أ(
 وقت سابن؛ والمجلس عي

ماته المفتش  التي أجراها التدقينعي عملية المشتتار إليها علم أهمية معالجة المستتائل  وكتتّددت )ب(
للتوصتيات  ضتمان التنفيذ الااملو  "وكت لهم للوظائ "تعيين الموظفين من الفئة الفنية العام بشتأن 

لخبرة الفنية الواردة عي التقرير، وال ستتتتتتيما الحرط علم أن يستتتتتتتوعي الموظفون المعّينون كتتتتتتروط ا
 ؛لتأدية هذا الدور والافاءات الم لوبة

استتتتتعراضتتتتاح لبرنام  تنّقل ، 2019خاا ستتتتنة  ،ستتتتيجر ماته المفتش العام اإلكتتتتارة إلم أّن ب ورّحبت )ج(
 دورة من دوراتهاإلم تلّقي معلومات بشتتتتأن التوصتتتتيات المنبثقة عن االستتتتتعراض عي  وت ّلعتالموظفين 

 ؛المقبلة
تحستتتين التوا ن الج راعي المبذولة ل جهوداللألمانة، ومفادها أن  الستتتابقةعلم توجيهاتها  وكتتتّددت )د(

 عملية التعيين؛عي  ايجه أن يظل المعيار اضوّ موظفين لاستشاريين والتمثيل الج راعي لل
اضمانة علم مواصتتتتلة جهودها عي ستتتتبيل تحقين المستتتتاواة بين الجنستتتتين عي عداد اليد  وكتتتتّجعت )ه(

 رعيعة؛المناصه الخص يسيما عي ما  العاملة وال
بخصوط برنام  المنظمة عي أقاليم معينة جهود التوعية التي تبذلها  علم مواصلةاضمانة  وكّجعت )و(

اضصتتتتتلية، وت ّلعت الشتتتتتعوب العالمي للتدريه الداخلي والت وّ  والزمالة، بما عي ذل  مجتمعات 
عي نوعمبر/تشتتتتتتتتتتترين الثاني الدورة التي ستتتتتتتتتتتتعقدها تل  الجهود عي  نتائ  عنتلقي معلومات  إلم

2019. 

 اإلكراد
 2018التقرير السنو  لعام  -لجنة المراجعة عي منظمة اضمذية والزراعة 

 
التقرير الساااااااااانوي  - نة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة بعنوان  FC 175/11اسااااااااااتعرضاااااااااات اللجنة الوثيقة  -26
 .2018 لعام
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 اللجنة: وإنّ  -27
 

 ؛2018بالتقرير السنو  للجنة المراجعة عي منظمة اضمذية والزراعة لعام  اأخذت علمح  )أ(
تقديم ضتتتتتتتتتتتمانات ومشتتتتتتتتتتتورة مستتتتتتتتتتتتقلة من أجل بالدور الهام للجنة المراجعة عي المنظمة  وأقّرت )ب(

 المجاالت الخاضعة لواليتها بموجه اختصاصاتها؛ عي
 ؛بالتقييم اإليجابي لعمل ماته المفتش العام ورّحبت )ج(
علم مشتتتورة لجنة المراجعة عي المنظمة عي ما يتعلن بستتتياستتتات المستتتاءلة والرقابة الداخلية؛  وأثنت )د(

الموارد البشتتتتترية؛ والممارستتتتتات الخاصتتتتتة بال ش والفستتتتتاد؛ والتحر  الجنستتتتتي واالستتتتتت اا  وإدارة
القيود استتتتتتت اا الستتتتتتل ة؛ وت بين برنام  المنظمة الخاط بالشتتتتتت ون اضخاقية؛ و  الجنستتتتتتي وستتتتتتوء

 موارد ماته المفتش العام؛لمفروضة علم ا
إلم الحصتتتتتتوا من اإلدارة علم تقرير حالة إضتتتتتتاعي كتتتتتتامل بشتتتتتتأن تنفيذ توصتتتتتتيات لجنة  وت ّلعت )ه(

 .2019المقبلة للجنة المالية عي كهر نوعمبر/تشرين الثاني العادية المراجعة خاا الدورة 

 

 العءوية عي لجنة المراجعة عي منظمة اضمذية والزراعة
 
 .العضوية يف  نة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعةبعنوان  FC 175/12استعرضت اللجنة الوثيقة  -28
 
 اللجنة: وإنّ  -29
 

)الهنتتتتد(  Anjana Dasعي الوثيقتتتتة التي اقترح المتتتتدير العتتتتام عيهتتتتا تعيين الستتتتتتتتتتتيتتتتدة  بحثتتتتت )أ(
عي  المراجعة)الواليات المتحدة اضمرياية( لعءتتتتتوين عي لجنة Fayezul Choudhury  والستتتتتيد
التوصتتتتتية  رعععلم  وواعقتاقتراح المدير العام،  أيّدتأولية مدتها ثاا ستتتتتنوات، و  لفترة المنظمة

اضوا  المجلس. وستتيتم هذان التعيينان من جانه المجلس، علم أن يصتتبحا ناعذين ابتداءح من إلم
 ؛2019يوليو/تمو   من

مشتتارلة  كتتملتاضمانة ومفادها أن عملية االختيار قد  أع تهابالتوضتتيحات اإلضتتاعية التي  أقرتو  )ب(
علم إدراج الخبرة المستتتقلة عي  وحّثتعءتتو خارجي مستتتقل يتمتع بالخبرة عي مستتائل اإلكتتراد 

ات المعتمدة لدى المنظمات عمليات اختيار أعءتتاء لجنة المراجعة مستتتقباح، مع مراعاة الممارستت
 ب ية ضمان استقالية عملية االختيار؛، اضخرى

االختيار  إجراءات اللجنة عي عي ينالتمثيل الج راعي والجنساني المناسباضمانة إلم ضمان  ودعت )ج(
 عي المستقبل؛
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ا )د( ياني وأخذت علمح ية  بب أمام المستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتار القانوني والمفتش العام ومفادهما أن ال عوائن قانون
الذ  لمدير العام نفستتتتتتها لجنستتتتتتية الجنة المراجعة عي حاا انتمم إلم عي لعءتتتتتتو أ  استتتتتتتقالية 

 .يش ل المنصه
 

 2018التقرير السنو  للمفتش العام لسنة 
 
معلومات  تضّمنتاليت  2018لعام العام التقرير السنوي للمةتش بعنوان  FC 175/13استعرضت اللجنة الوثيقة  -30

 ، فضاًل عن إدارته الداخلية.املراجعة والتحقيق والتةتيش يف جماالت 2018يف عام  عمل املكتبعن 
 
 اللجنة: وإنّ  -31
 

كتتتتمل مجمل المستتتت وليات  والذ  ،المعروضتتتتة عيهعلم جودة التقرير وعلم تحليل القءتتتتايا  أثنت )أ(
عي الخاضتعة لوالية ماته المفتش العام، مع اإلكتارة إلم أّن عمل ماته المفتش العام المعروض 

 ويشال أداة مفيدة إلدارة المنظمة وحولمتها؛ عمل مجٍد لل ايةالتقرير هو 
التعاون الجّيد والتقارب عي وجهات النظر بشتتتتتتتأن قءتتتتتتتايا الرقابة الداخلية بين  ورّحبت وكتتتتتتتّجعت )ب(

ماته المفتش العام واإلدارة، والجهود الرامية إلم التشتتتتتتتتتتجيع علم إجراء تحستتتتتتتتتتينات عي عملية 
 فن عليها يخءع تنفيذها لمتابعة منتظمة؛الرقابة من خاا إجراءات مت

بقلن إلم التحديات التي يواجهها ماته المفتش العام علم صتتتتتتتتتتتعيد تنفيذ خ ة عمله  وأكتتتتتتتتتتتارت )ج(
 بسبه القيود علم الموارد وتزايد عهء العمل المتعلن بالتحقيقات؛

لة اإلدارة اهتمامها بتعزيز الرقابة الداخ وأعادت التأليد )د( لية، وال ستتتتتتتتتتتيما عي علم أهمية مواصتتتتتتتتتتت
 المخاطر وعي المااته الميدانية؛ العاليةالمجاالت 

ا ه() المنظمتتتة إ اء النتتتتائ  الستتتتتتتتتتتلبيتتتة لتحقيقتتتات ماتتته التي اتختتتذتهتتتا جراءات اإلبتتت وأحتتتاطتتتت علمتتتح
  العام. المفتش

 
 2025-2020اختيار وتعيين المراجع الخارجي للفترة 

 
بناًء على ما اتُّةق عليه خال   قد عقدت، جمموعة عمل مكّونة من أعضاااااااااااء  نة املالية أشااااااااااارت اللجنة إىل أنّ  -32

، اجتماعاً الساااااااااتعراض االقرتاحات الواردة بشااااااااا ن تقد  خدمات املراجعة 2018دورهتا السااااااااابعني بعد املائة يف مايوألأيار 
نسااااا واهلند( ُدعيا إىل تقد  عرض شااااةهي أمام  اثنني )فر نياخلارجية إىل املنظمة، وأعّدت قائمة خمتصاااارة مؤلةة من مرشااااح  

 الدورة اخلامسة والسبعني بعد املائة للجنة املالية.
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عوائق قانونية  نع تعيني املراجع اخلارجي أي  وجودعن عدم وأقّرت اللجنة ببيان املسااااااتشااااااار القانوين الذي يةيد  -33
 املرشحني ملنصب املدير العام.أحد الذي ينتمي إليه بلد ينتمي إىل نةس ال كان إذا
 
 ،مبا فيها اخلربة ،القرتاحاتاجوانب خمتلف ين ويف ني املختار  ني للمرشاااااااااح  يالعرضاااااااااني الشاااااااااةهونظرت اللجنة يف  -34

ني املختارين يتسمان جبودة ألعضاء أّن عرضي املرشح  أشار او  التكاليف.كذلك و ، راجعةاملب اخلاانيواالسرتاتيجية نهج الو 
 اقرتاحات.ما قّدماه من  ني علىوأعربت اللجنة عن تقديرها لكل من املرشح  عالية 

 
وافقت اللجنة على التواااااااااااااااية ب ن ينظر اجمللس يف االقرتا   ،املقدمة قرتاحاتاالض و و عر اليف بعناية وبعد النظر  -35

 اهلند.العام من حلسابات اراجع مه املراقب املايل و ب مقدّ تالذي 
 

 .2025-2020إىل اجمللس بالقرار التايل من أجل تعيني املراجع اخلارجي لةرتة السنوات السّت  توصيةح اللجنة ورفعت  -36
 

 161./.القرار .
 تعيين المراجع الخارجي

 
 ن المجلسإ

 ا للمنظمة؛ا خارجيً هلند مراجعً من اومراجع احلسابات العام أن  نة املالية تواي بتعيني املراقب  إذ ياحظ
 الوظيةة اليت يضطلع هبا املراجع اخلارجي يف مراجعة حسابات املنظمة واملصادقة عليها؛وأمهية بضرورة  يقرّ وإذ 
 ؛2020هلند مراجًعا خارجًيا للمنظمة لةرتة ست سنوات اعتبارًا من عام من اومراجع احلسابات العام تعيني املراقب  ريقرّ 

عملهما املمتاز وعلى التقارير املقدمة عن تقديره للمراجع اخلارجي احلايل وهليئة املراجعة يف مجهورية الةلبني على  ويعرب
 طوا  فرتة واليتهما.
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 استعراض استقالية ماته المفتش العام
  ووظيفتي مس وا الش ون اضخاقية وأمين المظالم

 
استعراض استقاللية مكتب املةتش العام ووظيةيت مسؤو  الشؤون بعنوان  FC 175/15اللجنة يف الوثيقة  نظرت -37

 .األخالقية وأمني املظامل
 
 اللجنة: وإنّ  -38
 

خاا دورتها الثالثة  قدمالمعلومات التي عرضتتتتتتتتتتتها اضمانة استتتتتتتتتتتجابةح لل له الذ  ب أخذت علمحا )أ(
مس وا الش ون اضخاقية  تيوظيفستقالية إجراء استعراض الوالسبعين بعد المائة والذ  يقءي ب

 وأمين المظالم؛
عن طرين تعزيز وظيفتي أمين المظالم ومستت وا الشتت ون اضخاقية التي تقءتتي بقتراحات الا أيّدتو  )ب(

ياون مستتت والح ترتيبات منفصتتتلة لال منهما من خاا تعيين مستتت وا عن الشتتت ون اضخاقية وضتتتع 
المقر الرئيستتتتتتتتتي والمااته اإلقليمية لت  ية وظيفة أمين ، وتخصتتتتتتتتتيص موارد لاعية عي الرئيس أمام

 المظالم والتقارير السنوية التي يرععها مس وا الش ون اضخاقية إلم لجنة المالية؛
إصتتدار باستتتعراض اختصتتاصتتات مستت وا الشتت ون اضخاقية قبل  مراجعةالتقوم لجنة بأن  وأوصتتت )ج(

 ؛إعان وظيفة كامرة
بشتتتتتتتتتتتأن تحديد والية المفتش العام من خاا مدة  FC 175/15ارد عي الوثيقة االقتراح الو  أّيدتو  )د(

 مع لجنة المراجعة؛ من التشاور ا بإجراء مزيدسنوات رهنح محددة تصل إلم سبع 
والذ  يقءي باستعراض ممارسات المنظمات  FC 175/15علم االقتراح الوارد عي الوثيقة  وواعقت )ه(

رعيعي المستتتتتتتتتتتتوى الخص حتدود واليتة الموظفين ياضخرى التتابعتة لمنظومتة اضمم المتحتدة عي متا 
عي نتائ   البحث عند الحدودقتراحات بشتتتأن أية من تل  االماته المفتش العام، والنظر عي  عي

 المراجعة؛ هذ 
علم تقتتديم النص المعتتدا التتتالي  وواعقتتتمراجعتتة اللجنتتة الت ييرات المقترحتتة ضمتتانتتة  مع واتفقتتت (و)

"أمين لجنة مراجعة الحستتابات  إلم المجلس إلقرار :مراجعة اللجنة من اختصتتاصتتات  5لفقرة ا من
هو مدير ماته االستتتتتتراتيجية، والتخ يا وإدارة الموارد بحام المنصتتتتته، ويقدم تقارير  مباكتتتتترة 

س بشتتتتتتتتأن المستتتتتتتتائل المتصتتتتتتتتلة بلجنة مراجعة الحستتتتتتتتابات. ويوعّر الماته دعم اضمانة إلم الرئي
 للموظفين"؛

، تماكتتيحا مع قرار اللجنة عي دورتها الثالثة والستتبعين بعد المائة، إدراج تقرير وحدة التفتيش وطلبت ( )
بالمبل ين "استتتتتتتتتتعراض الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات والممارستتتتتتتتتات المتعلقة المتحدة بعنوان المشتتتتتتتتتترلة لألمم 

أعماا  جدوا علم "(JIU/REP/2018/4) المخالفات عي م ستتتستتتات منظومة اضمم المتحدة عن
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، مرعقحا بتحديث صتتتادر عن اضمانة 2019كتتتهر نوعمبر/تشتتترين الثاني  عي دورة اللجنة التي ستتتتعقد
 .التي لم تنفذ بعد التوصيات ت بينبشأن حالة 

 
 والمديرين العامين المساعدينبدا التمثيل لنواب المدير العام 

 
، نواب املدير العام واملديرين العامني املسااااااااعدينبد  التمثيل لبعنوان  FC 175/16اساااااااتعرضااااااات اللجنة الوثيقة  -39

تتناو  اآلليات املساااتخدمة لتحديد مساااتوى بدالت التمثيل لنواب املدير العام واملديرين العامني املسااااعدين، وكذلك  واليت
 ت الة ببد  التمثيل وترتيبات السكن اخلااة باملدير العام.اقرتاحات ذا

 

 اللجنة: وإنّ  -40
 

، عي ما يتعلن ببدا التمثيل لنواب المدير العام والمديرين العامين المستتتتاعدين، بأن يحدد أوصتتتتت )أ(
لنواب المدير  دوالر أمرياي عي الستتتتتتتتنة 4 000تبلغ  مستتتتتتتتتويات جديدة لبدالت التمثيلالمجلس 

، علم أن تدخل حيز التنفيذ دوالر أمرياي عي الستتتتنة للمديرين العامين المستتتتاعدين 3 000العام و
 ؛2019ب آأمس س/ 1عي 

اللجنة  أستتتتدت مشتتتتورتها إلموعي ما يتعّلن ببدا التمثيل وترتيبات الستتتتان الخاصتتتتة بالمدير العام،  )ب(
 عيالعتتتتتامتتتتتة لم تمر المنظمتتتتتة، عن طرين المجلس، بتتتتتأن اضمر ال يقتءتتتتتتتتتتتي إجراء أ  ت ييرات 

 الحالية. الترتيبات
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 تحسين أساليه عمل لجنة المالية ولفاءتها
 حالة توصيات لجنة المالية التي لم تُنّفذ بعد

 
نساااااااااخة دّدثة من الوثيقة يف دورهتا تلقي وتطلّعت إىل  حبالة تواااااااااايات  نة املالية اليت مل تنةذ بعدعلماً  للجنةأخذت ا -41

 عادية القادمة.ال
 

 المسائل اضخرى
 موعد وماان انعقاد الدورة السادسة والسبعين بعد المائة للجنة المالية

 
ا للجنااة حيطاات اأُ  -42  خال  الةرتة  بعااد املااائااة للجنااة يف رومااا نيعقااد الاادورة السااااااااااااااادسااااااااااااااة والساااااااااااابعباا ناّاه من املقرر علمااً

 .2019 أيارألمايو 22إىل  20من املمتدة 
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 إلحاطةا ل رض الوثائن المقدمة
 

 (.FC 175/INF/2الوثيقة ) حالة االشرتاكات املقررة ا ارية واملت خرات -

 (FC 175/INF/3الوثيقة ) تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة الت هيل -

 (FC 175/INF/4الوثيقة ) يف منظمة األغذية والزراعةآخر املعلومات عن جممع السلع واخلدمات  -

 يف مؤسااااااااسااااااااات منظومة األمم املتحدة اسااااااااتعراض السااااااااياسااااااااات واملمارسااااااااات املتعلقة باملبلغني عن املخالةات -
 (FC 175/INF/5الوثيقة ) (JIU/REP/2018/4)الوثيقة 
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 2021-2020 جدوا االكترالات للفترة -ملحن 
 2021-2020جدو  االشرتاكات املقرت  للةرتة 

 (ألغراض املقارنة 2019-2018 )يرد جدو  االشرتاكات للةرتة
 

                                                 
 الصااااااااااااااااادر 271أل73 ا معية العامة مبوجب القرارتمدته كما اع 2120-1920 اساااااااااااااااتمّد مباشااااااااااااااارة من جدو  األمم املتحدة لألنصااااااااااااااابة املقررة للةرتة  1

 .2018 ديسمربألكانون األو  22 بتاريخ
 الصااااااااااااااااادر 245أل70مبوجب القرار  كما اعتمدته ا معية العامة 1820-1620 اساااااااااااااااتمّد مباشااااااااااااااارة من جدو  األمم املتحدة لألنصااااااااااااااابة املقررة للةرتة  2

 .2015ديسمربألكانون األو   23بتاريخ 

  
الجدوا 
 1المقترح

الجدوا 
 2الفعلي

 2019-2018 2021-2020 الدوا اضعءاء

 0.006 0.007 أفغانستان

 0.008 0.008 ألبانيا

 0.161 0.138 ا زائر

 0.006 0.005 أندورا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.892 0.915 األرجنتني

 0.006 0.007 أرمينيا

 2.337 2.210 أسرتاليا

 0.720 0.677 النمسا

 0.060 0.049 أذربيجان

 0.014 0.018 جزر البهاما

 0.044 0.050 البحرين

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.007 0.007 بربادوس

 0.056 0.049 بيالروس

 0.885 0.821 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز
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 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.012 0.016 املتعددة القوميات بوليةيادولة 

 0.013 0.012 البوسنة واهلرسك

 0.014 0.014 بوتسوانا

 3.823 2.949 الربازيل

 0.029 0.025 بروين دار السالم

 0.045 0.046 بلغاريا

 0.004 0.003 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.001 0.001 كابو فريدي

 0.004 0.006 كمبوديا

 0.010 0.013 الكامريون

 2.921 2.734 كندا

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 0.005 0.004 تشاد

 0.399 0.407 شيلي

 7.922 12.006 الصني

 0.322 0.288 كولومبيا

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.006 0.006 الكونغو

 0.001 0.001 جزر كوك

 0.047 0.062 كوستاريكا

 0.009 0.013 كوت ديةوار

 0.099 0.077 كرواتيا

 0.065 0.080 كوبا

 0.043 0.036 قربص
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 0.344 0.311 ا مهورية التشيكية

 0.005 0.006 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 0.008 0.010 الدميقراطيةمجهورية الكونغو 

 0.584 0.554 الدامنرك

 0.001 0.001 جيبويت

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.046 0.053 ا مهورية الدومينيكية

 0.067 0.080 إكوادور

 0.152 0.186 مجهورية مصر العربية

 0.014 0.012 السلةادور

 0.010 0.016 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 إريرتيا

 0.038 0.039 إستونيا

 0.002 0.002 إسواتيص

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.003 0.003 فيجي

 0.456 0.421 فنلندا

 4.860 4.428 فرنسا

 0.017 0.015 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.008 0.008 جورجيا

 6.390 6.091 أملانيا

 0.016 0.015 غانا

 0.471 0.366 اليونان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.028 0.036 غواتيماال

 0.002 0.003 غينيا
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 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.002 0.002 غيانا

 0.003 0.003 هاييت

 0.008 0.009 هندوراس

 0.161 0.206 هنغاريا

 0.023 0.028 آيسلندا

 0.737 0.834 اهلند

 0.504 0.543 إندونيسيا

 0.471 0.398 اإلسالميةمجهورية إيران 

 0.129 0.129 العراق

 0.335 0.371 آيرلندا

 0.430 0.490 إسرائيل

 3.748 3.308 إيطاليا

 0.009 0.008 جامايكا

 9.681 8.565 اليابان

 0.020 0.021 األردن

 0.191 0.178 كازاخستان

 0.018 0.024 كينيا

 0.001 0.001 سكرييبا

 0.285 0.252 الكويت

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.003 0.005 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0.050 0.047 التةيا

 0.046 0.047 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليبرييا

 0.125 0.030 ليبيا
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 0.072 0.071 ليتوانيا

 0.064 0.067 لكسمربغ

 0.003 0.004 مدغشقر

 0.002 0.002 مالوي

 0.322 0.341 ماليزيا

 0.002 0.004 ملديف

 0.003 0.004 مايل

 0.016 0.017 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشا 

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.012 0.011 موريشيوس

 1.435 1.292 املكسيك

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.010 0.011 موناكو

 0.005 0.005 منغوليا

 0.004 0.004 األسودا بل 

 0.054 0.055 املغرب

 0.004 0.004 موزامبيق

 0.010 0.010 ميامنار

 0.010 0.009 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.007 نيبا 

 1.482 1.356 هولندا

 0.268 0.291 نيوزيلندا

 0.004 0.005 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.209 0.250 نيجرييا
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 0.001 0.001 نيوي

 0.849 0.754 النرويج

 0.113 0.115 سلطنة عمان

 0.093 0.115 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.034 0.045 بنما

 0.004 0.010 بابوا غينيا ا ديدة

 0.014 0.016 باراغواي

 0.136 0.152 بريو

 0.165 0.205 الةلبني

 0.841 0.802 بولندا

 0.392 0.350 الربتغا 

 0.269 0.282 قطر

 2.039 2.267 مجهورية كوريا

 0.004 0.003 مجهورية مولدوفا

 0.184 0.198 رومانيا

 3.088 2.405 االحتاد الروسي

 0.002 0.003 رواندا

 0.001 0.001 سانت كيتس ونيةيس

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.002 مارينوسان 

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب

 1.146 1.172 اململكة العربية السعودية

 0.005 0.007 السنغا 

 0.032 0.028 اربيا
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 0.001 0.002 سيشيل

 0.001 0.001 سرياليون

 0.447 0.485 سنغافورة

 0.160 0.153 سلوفاكيا

 0.084 0.076 سلوفينيا

 0.001 0.001 جزر سليمان

 0.001 0.001 الصوما 

 0.364 0.272 جنوب أفريقيا

 0.003 0.006 جنوب السودان

 2.443 2.146 إسبانيا

 0.031 0.044 سري النكا

 0.010 0.010 السودان

 0.006 0.005 سورينام

 0.956 0.906 السويد

 1.140 1.151 سويسرا

 0.024 0.011 ا مهورية العربية السورية

 0.004 0.004 طاجيكستان

 0.291 0.307 تايلند

 0.007 0.007 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.003 0.002 تيمور ليشيت

 0.001 0.002 توغو

 0.001 0.001 تونغا

 0.034 0.040 ترينيداد وتوباغو

 0.028 0.025 تونس

 1.018 1.371 تركيا

 0.026 0.033 تركمانستان

 0.001 0.001 توفالو
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 0.009 0.008 أوغندا 

 0.103 0.057 أوكرانيا

 0.604 0.616 اإلمارات العربية املتحدة

 4.464 4.568 اململكة املتحدة

 0.010 0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة

 22.000 22.000 الواليات املتحدة األمريكية

 0.079 0.087 أوروغواي

 0.023 0.032 أوزبكستان

 0.001 0.001 فانواتو

 0.571 0.728 مجهورية فنزويال البوليةارية

 0.058 0.077 فييت نام

 0.010 0.010 اليمن

 0.007 0.009 زامبيا

 0.004 0.005 زمبابوي

   

 100 100 


