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 الدولیةالدورة االستثنائیة األولى للجھاز الرئاسي للمعاھدة 
 بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 2021دیسمبر/كانون األول  7-8

 مشروع التقریر
 

 المقدمة
للجھاز الرئاس���ي للمعاھدة الدولیة بش���أن الموارد الوراثیة االس���تثنائیة األولى الدورة ُعقدت  -1

عة یة والزرا یة لألغذ بات یة) الن لدول ھدة ا كانون األول  8و 7یومي  (المعا ویمكن  .2021دیس������مبر/
 االطالع على قائمة المندوبین والمراقبین على الموقع اإللكتروني للمعاھدة الدولیة.

-جائحة كوفیدإلى ونظراً  من المعاھدة الدولیة. 19بموجب أحكام المادة  الدورةوُعقدت ھذه  -2
افتراض���یة  بص���ورةوما یرتبط بھا من ش���واغل وقیود متص���لة بالص���حة العامة، ُعقدت الدورة  19

 استنادًا إلى توجیھات مكتب الدورة التاسعة.

 افتتاح الدورة
للجھاز الرئاسي بالمشاركین وافتتحت التاسعة الدورة رّحبت السیدة یاسمینة البھلول، رئیسة  -3

 الدورة االستثنائیة األولى.
وأش�����ارت الرئیس�����ة، في مالحظاتھا االفتتاحیة، إلى أن الظروف االس�����تثنائیة الناجمة عن  -4

، 2022أدّت إلى تأجیل الدورة التاس������عة للجھاز الرئاس������ي إلى مایو/أیار العالمیة  19-جائحة كوفید
وأش�ارت إلى أن  .2022اعتماد میزانیة مؤقتة لعام ائیة تعقد بھدف ھذه الدورة االس�تثن وأوض�حت أن

المعاھدة الدولیة التي تض����طلع بھا عملیات زانیة بالغ األھمیة لض����مان اس����تمراریة الاعتماد ھذه المی
وتوّجھت الس��یدة البھلول بالش��كر إلى س��ائر أعض��اء مكتب الدورة التاس��عة على التزامھم  وأمانتھا.

-2020ءة، كما توّجھت بالش���كر إلى األمانة على عملھا الكفوء خالل فترة الس���نتین ومش���اركتھم البنّا
ا بالش������كر إلى إدارة منظمة األغذیة  رغم التحدیات الھائلة التي واجھتھا. 2021 وتوّجھت أیض�������ً

 الدعمومكتب الش��ؤون القانونیة وش��عبة خدمات المؤتمرات بالخص��وص على  (المنظمة) والزراعة
 ھذه الدورة االستثنائیة.لتنظیم الفعّال 

ورّحبت ، ، نائب المدیر العام، بمالحظات افتتاحیةMaria Helena Semedoوأدلت الس������یدة  -5
ش��دّدت و یدین منذ انعقاد الدورة الثامنة.بص��فتھما طرفین متعاقدین جد الس��ودانبموزامبیق وجنوب 

نوفمبر/تشرین الثاني یصادف الذكرى السنویة  3في معرض اإلشارة إلى أن یوم ، Semedoالسیدة 
الموارد الوراثیة النباتیة  على أنّ ، 2001العش����رین العتماد مؤتمر المنظمة للمعاھدة الدولیة في عام 

لألغذیة والزراعة تشكل رصیدًا أساسیًا للنظم الزراعیة والغذائیة المستدامة والقادرة على الصمود، 
اف التنمیة المس���تدامة المتص���لة باألمن الغذائي وتحس���ین التغذیة، أنھا ض���روریة لتحقیق أھد وعلى
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خطة العمل للفترة وأش��ارت، في س��یاق  مع تغیر المناخ.، والتكیف س��تدامةونظم اإلنتاج الغذائي الم
یذ اس������تراتیجیة ل 2021-2023 تعمیم التنوع البیولوجي عبر مختلف القطاعات بش�������أن المنظمة تنف

 رئیس������یة جالتنفیذ الفعال للمعاھدة الدولیة أن یس������اھم في تحقیق نوات ، إلى أنھ من ش������أنالزراعیة
بالمعاھدة الدولیة بوص���فھا إحدى األدوات  الراس���خوأّكدت من جدید التزام المنظمة  .لالس���تراتیجیة

الرئیس������یة للتعاون المتعدد األطراف التي تجمع بین مختلف أص������حاب المص������لحة في إطار عمل 
 لمحاصیل.إلدارة التنوع في ا مشترك

، أمین الجھاز الرئاسي للمعاھدة الدولیة، استعراًضا مقتضبًا عن Kent Nnadozieوقدّم السید  -6
الذي اض�����طلعت بھ كل من األمانة واألجھزة الفرعیة التي في الفترة الفاص�����لة بین الدورات العمل 
لفترة الفاص��لة بین وانطوى ھذا العمل في ا .، خالل فترة الس��نتینعملھا وفقًا لوالیة كل منھا واظبت

عشرة اجتماعات رسمیة لألجھزة الفرعیة، باإلضافة إلى جلسات اإلحاطة ومختلف  علىالدورات 
سید  األعمال التحضیریة األخرى. ستعرض ال  19-أنشطة االستجابة لجائحة كوفید ،Nnadozieكما ا

اس�تقص�ائیتین وش�ملت ھذه األنش�طة دراس�تین  التي تولّى تنس�یقھا بتوجیھ من مكتب الدورة التاس�عة.
وتحلیًال لتأثیر الجائحة، وثالث ندوات إلكترونیة فنیة بش�����أن المواض�����یع ذات األولویة، وض�����مان 

الحفاظ على الموارد بواس������طة التبرید، والتس������ییر اإلداري تلك الخاص������ة ب مثلمبادرات المتابعة، 
سم المنافع. سید  لمشاریع صندوق تقا عن تقدیره للتوجیھات القیّمة التي قدمتھا  Nnadozieوأعرب ال

الرئیس��ة وس��ائر أعض��اء مكتب الدورة التاس��عة في توجیھ أعمال المعاھدة الدولیة في ھذه الظروف 
ا عن تقدیره لجمیع المش�اركین في اجتماعات األجھزة الفرعیة وغیر ذلك  االس�تثنائیة. وأعرب أیض�ً

ة الس����نتین، على مرونتھم في التكیف مع أس����الیب العمل من الفعالیات التي جرى تنظیمھا خالل فتر
 والتزامھم بتحقیق نتائج ناجحة، وتوّجھ بالشكر إلى موظفیھ على ضمان استمرار وظائف الصیانة.

 اعتماد جدول األعمال
لجھاز من دورات ارس��میة یش��كَّل دورة االجتماع االفتراض��ي  ھذا أّكد الجھاز الرئاس��ي أنّ  -7

ا أنھ س��یتم تطبیق القواعد والممارس��ات الموّحدة للجھاز الرئاس��ي، باس��تثناء أي وأّكد أیض��ً  الرئاس��ي.
بس����بب  اتباعھاقاعدة أو ممارس����ة قد تتعارض مع انعقاد الدورة بطریقة افتراض����یة، و/أو ال یمكن 

الظروف االس����تثنائیة، وفي ھذه الحالة یتم تعلیق تلك القواعد أو الممارس����ات على أس����اس كل حالة 
 حدة. على

على النحو الوارد  اإلجراءات الخاص��ة بدورتھ االس��تثنائیة األولىواعتمد الجھاز الرئاس��ي  -8
 ب������������������ال������������������وث������������������ی������������������ق������������������ةف������������������ي ال������������������م������������������رف������������������ق 

IT/GB-Sp1/21/1.2 ، سابقة  تشّكللن المعدّلة أسالیب العمل و اإلجراءات الخاصةواتفق على أّن ھذه
 الفرعیة. بالنسبة إلى طرق عمل الجھاز الرئاسي أو سائر األجھزة

المرفق د الجھاز الرئاسي جدول أعمال الدورة االستثنائیة األولى على النحو الوارد في اعتم -9
  .ألف

 المسائل التنظیمیة

مقرًرا ) األمریكیة الوالیات المتحدة( Christine Dawsonالس������یدة  انتخب الجھاز الرئاس������ي -10
  للدورة.

سي علًما بالمراقبین الذین طلبوا الحضور في  -11 الدورة االستثنائیة األولى، وأخذ الجھاز الرئا
 ورّحب بمشاركتھم فیھا.

د الجھاز الرئاس������ي تكلیف مكتب الدورة التاس������عة بمھام لجنة أوراق التفویض للدورة وأكّ  -12
وأبلغت الرئیسة أن مكتب الدورة التاسعة استعرض أوراق التفویض المقدمة من  االستثنائیة األولى.
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أوراق تفویض  85 وأفادت بأنّھ تم إیداع االستثنائیة األولى.األطراف المتعاقدة للمشاركة في الدورة 
  صالحة.

 2022المیزانیة المؤقتة لعام 
نظر الجھاز الرئاس������ي في ھذا البند من جدول األعمال عن طریق إجراءات المراس������الت  -13

س���تنتاجات ا عن االوعرض���ت الرئیس���ة موجزً  .اإلجراءات الخاص���ةعلى النحو المبین في الخطیة 
 الجھاز الرئاسي. فیھ ھذا البند من جدول األعمال لكي ینظربشأن 

على النحو الوارد في  2022واعتمد الجھاز الرئاس������ي القرار بش������أن المیزانیة المؤقتة لعام  -14
 .باء المرفق

 التاسعة  العادیةموعد ومكان انعقاد الدورة 
في الفترة المزمع عقدھا لدورة التاسعة بالجدول الزمني الحالي لأحاط الجھاز الرئاسي علًما  -15

یار  14إلى  9الممت�دة من  بت توج�ّ و، 2022مایو/أ مة الھن�د على التزامھ�ا الث�ا بالش������كر إلى حكو ھ 
  باستضافة الدورة. 

ا بترتیبات الدورة التاس������عة التي من المزمع عقدھا  -16 وأحاط الجھاز الرئاس������ي علًما أیض�������ً
تشاور مع الحكومة المضیفة واألمین، بحضور األعضاء الفعلي، وطلب من المكتب أن یواصل، بال

 العالمیة. 19-سیاق جائحة كوفید رصد األعمال التحضیریة واتخاذ الترتیبات الالزمة في

 اعتماد التقریر
 باءالمرفقنھ على النحو الوارد في اعتمد الجھاز الرئاسي تقریره والقرار الذي یتضم -17
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 المرفق ألف
 األولى للجھاز الرئاسيجدول أعمال الدورة االستثنائیة 

 
  اعتماد جدول األعمال -1
 المسائل التنظیمیة -2
 2022المیزانیة المؤقتة لعام  -3

 اعتماد التقریر -4
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 باء  المرفق
 

 GB-Sp1/2021 قرارال
 2022المیزانیة المؤقتة لعام 

 إّن الجھاز الرئاسي،
، الذي وافق في س���یاقھ على 2021-2020برنامج العمل والمیزانیة للفترة  - 14/2019بالقرار  إذ یذكّر

، وطلب إلى األمین تقدیم مش���روع برنامج 2021-2020المیزانیة اإلداریة األس���اس���یة لفترة الس���نتین 
 كي ینظر فیھ الجھاز الرئاسي خالل دورتھ التاسعة؛ 2023-2022العمل والمیزانیة لفترة السنتین 

بس����بب  2022أرجئت إلى مایو/أیار أن الدورة التاس����عة للجھاز الرئاس����ي قد  وإذ یض����ع في اعتباره
 العالمیة؛ 19-القیود الناشئة عن جائحة كوفید

بالتالي ض��رورة اتخاذ ترتیبات للحفاظ على اس��تمرار عملیات المعاھدة الدولیة ووظائف  وإذ یالحظ
 ؛2022الجھاز الرئاسي وأمانتھ، ولتمكین األطراف المتعاقدة من دفع اشتراكاتھا في عام 

بأنھ وفقا للطرائق التي وافق علیھا مكتب الدورة التاس���عة للجھاز الرئاس���ي، وجھت  وإذ یحیط علًما
قبل  األطراف المتعاقدة أس��ئلة إلى األمین أو طلبت إیض��احات منھ بش��أن مش��روع المیزانیة المؤقتة

 انعقاد الدورة االستثنائیة؛
 بالطابع االستثنائي للظروف الناشئة عن الجائحة؛ واعترافا منھ

بھذا  الملحق األولعلى نحو ورودھا في  2022المیزانیة المؤقتة للمعاھدة الدولیة لعام یعتمد  -1
من المعاھدة  20و 19القرار للس���ماح باس���تمرار تنفیذ كافة الوظائف المنص���وص علیھا في المادتین 

 الدولیة؛
ب من الالئحة المالیة،  1 -جدول االشتراكات الطوعیة اإلشاري، وفقا للمادة خامًسا ویعتمد  -2

 بھذا القرار؛ 2الملحق على نحو وروده في 
 Notes with concern that the number of Contracting Parties contributing to the Core ؛ -3

Administrative Budget remains low and requests all Contracting Parties to increase efforts to 
provide the resources required in the Interim Budget, emphasizing the necessity for the 

Secretariat to find economies to conduct operations amid uncertain circumstances; 
بالمساھمة المؤقتة المقترحة من قبل منظمة األغذیة والزراعة والبالغة ملیوني ویحیط علًما  -4
 ؛2023-2022) دوالر أمریكي لفترة السنتین 2(
أن إقرار المیزانیة المؤقتة ال یخّل بأي ش������كل من األش������كال بأي میزانیة نھائیة من ویؤّكد  -5

ھا في دورتھ  ئاس������ي أن یقّر قب للجھاز الر عة،المرت تاس������ تة، مع  ال یة المؤق تنطوي على المیزان
 ؛التعدیالت الممكنة، وتراعي أي تطورات ذات صلة ربما حدثت بعد اعتماد المیزانیة المؤقتة

لب إلى  -6 عداد مش������روع برنامج العمل ویط لدى إ ھذا القرار  بار  خذ في االعت یأ األمین أن 
 .2023-2022والمیزانیة لفترة السنتین 

 الملحقان بالقرار: 
 2022المیزانیة المؤقتة لعام  : 1الملحق 
  جدول االشتراكات اإلشاري :2الملحق 
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 1الملحق 

 2022المیزانیة المؤقتة لوظائف صیانة المعاھدة لعام 
 20-19 المعاھدةمادة 

 - الرمز المرجعي لوثیقة الجھاز الرئاسي 

 
الكلفة (بالدوالر 

 األمریكي)
  الموارد البشریة -ألف
 الوظائف الدائمة 1-ألف

 2,365,824 وفقًا للجدول المعتمد لمالك موظفي األمانة

 249,528 (األمین) 1-مد
 243,389 (نائب األمین ورئیس الموظفین الفنیین، السیاسات والحوكمة) 5-ف
 191,328 (موظف برامج، البرنامج واإلدارة) 4-ف
(موظف فني، عملی��ات النظ��ام المتع��دد األطراف، رفع التق��اریر والنظ��ام الع��المي  4-ف

 206,633 لإلعالم)
(موظف فني، النظام المتعدد األطراف، الدعم القانوني وفي مجال الس�����یاس�����ات،  4 -ف 

 206,633 واالمتثال)

 103,316 یة) (موظف فني، استراتیجیة التمویل، تطویر المشاریع والشراكات االستراتیج 4-ف 
(موظف فني، التواص�����ل مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، والجماعة االس�����تش�����اریة  4 -ف 

 206,633 للبحوث الزراعیة والمنظمات أخرى)

 169,673 (موظف فني، دعم استراتیجیة التمویل) 3-ف
 169,673 (موظف فني، دعم عملیات النظم) 3-ف
 169,673 دعم التنفیذ وتنمیة القدرات) ،(موظف فني 3-ف

 133,268 كاتب دعم إداري 6 -خ ع
 110,292 كاتب دعم اجتماعات 5-خ ع 
 110,292 سكرتیر 5-خ ع 
 95,496 كاتب 4 -خ ع

 237,195 تكالیف الخدمات االستشاریة 3-ألف
 154,575 صیانة المعاھدة واالجتماعات الدستوریة ذات الصلة

 82,620 والخدمات التحریریة ذات الصلةاالتصاالت 
 2,603,019 الموارد البشریة -مجموع ألف 

  األجھزة الدستوریة -االجتماعات  -باء 
 360,000 الجھاز الرئاسي (تمویل الدورة العاشرة) 1-باء

 25,000 االستشاریون
 30,000 العقود

 12,500 العمالة المتعاقد معھا محلیًا وساعات العمل اإلضافیة
 60,000 السفر (األمانة والمترجمون الفوریون)

 3,500 المشتریات المستھلكة
 2,500 نفقات التشغیل العامة
 1,500 الخدمات المشتركة الخارجیة -نفقات التشغیل العامة 

الخدمات المش������تركة الداخلیة (الترجمة  -نفقات التش������غیل العامة 
 225,000 الفوریة والترجمة التحریریة والطباعة)

    
 12,500 المكتبھیئة  2 -باء 
 20,000 لجنة االمتثال 3-باء 
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 20,000 اللجنة الدائمة المعنیة باستراتیجیة التمویل وتعبئة الموارد 4-باء
 5,000 تكالیف الضیافة الجتماعات األجھزة الدستوریة 5 -باء 

 417,500 االجتماعات -مجموع باء 
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 التكالیف األخرى -جیم 
 

 150,000 في مھام رسمیة الرئیسیینسفر الموظفین  1 -جیم 
 32,500 المطبوعات واالتصاالت 2-جیم

 12,500 اللوازم والمعدات 3 -جیم 
 - العقود 4 -جیم 

اس��تض��افة االتفاق الموحد لنقل المواد في مركز األمم المتحدة الدولي 
 11,000 للحوسبة

المنظمة واس����تض����افة الموقع  اس����تض����افة النظام العالمي لإلعالم في
 21,250 اإللكتروني وصیانتھ

 12,500 تدریب الموظفین 5 -جیم 
 10,000 تكالیف متنوعة 6-جیم

 249,750 تكالیف أخرى -مجموع جیم 

 3,270,269 مجموع ألف + باء + جیم

 130,811 % من ألف + باء + جیم)4خدمات التشغیل العامة ( -دال 

  
 3,401,080 التشغیلیةالمیزانیة 

 144,065 في المائة من میزانیة التشغیل بدون مساھمة المنظمة) 6( تكالیف خدمة المشاریع -ھاء 
 3,545,144 المیزانیة اإلداریة األساسیة

 1,000,000 )60الفقرة  C 2021/3(الوثیقة  2022مساھمة منظمة األغذیة والزراعة لعام  -واو 
 2,545,144 األطراف المتعاقدةالرصید الذي ستمولھ 
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 2الملحق 

 2023-2022اإلشاري للسنتین التقویمیتین الطوعیة  جدول االشتراكات

 ألغراض المقارنة فقط). 2021-2020(یرد جدول الفترة 
 2الجدول 1الجدول 

 2021-2020 2023-2022 الطرف المتعاقد
   

 %0.009 %0.009 أفغانستان
 %0.011 %0.011 ألبانیا

 %0.182 %0.182 الجزائر
 %0.013 %0.013 أنغوال

 %0.003 %0.003 أنتیغوا وباربودا
   

 %1.206 %1.206 األرجنتین
 %0.009 %0.009 أرمینیا

 %2.913 %2.912 أسترالیا
 %0.892 %0.892 النمسا

 %0.013 %0.013 بنغالدیش
   

 %1.082 %1.082 بلجیكا
 %0.004 %0.004 بنن

 %0.001 %0.001 بوتان
 %0.021 %0.021 بولیفیا (دولة متعددة القومیات) 

 %3.887 %3.886 البرازیل
   

 %0.061 %0.061 بلغاریا
 %0.004 %0.004 بوركینا فاسو

 %0.001 %0.001 بوروندي
 %0.008 %0.008 كمبودیا

 %0.017 %0.017 الكامیرون
   

 %3.604 %3.603 كندا
 %0.001 %0.001 جمھوریة أفریقیا الوسطى

 %0.005 %0.005 تشاد
 %0.536 %0.536 شیلي

 %0.008 %0.008 جمھوریة الكونغو
   

 %0.001 %0.001 جزر كوك
 %0.082 %0.082 كوستاریكا

 %0.017 %0.017 كوت دیفوار
 %0.101 %0.101 كرواتیا

 %0.105 %0.105 كوبا
   

 %0.047 %0.047 قبرص
 %0.410 %0.410 تشیكیا

 %0.008 %0.008 جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
 %0.013 %0.013 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

                                                 
، على 2021-2019، استناداً إلى جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة للفترة 2023-2022جدول االشتراكات اإلشاري للفترة   1

 2018دیسمبر/كانون األول  22المعتمد في  73/271نحو ما حدده قرار الجمعیة العامة 
، على 2021-2019المتحدة لألنصبة المقررة للفترة  استنادًا إلى جدول األمم 2021-2020جدول االشتراكات اإلشاري للفترة   2

 2018دیسمبر/كانون األول  22المعتمد في  73/271نحو ما حدده قرار الجمعیة العامة 
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 2الجدول 1الجدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف المتعاقد

   
 %0.730 %0.730 الدانمرك

   
 %0.001 %0.001 جیبوتي
 %0.105 %0.105 إكوادور

 %0.245 %0.245 جمھوریة مصر العربیة
 %0.016 %0.016 السلفادور

 %0.001 %0.001 إریتریا
   

 %0.051 %0.051 إستونیا
 %0.003 %0.003 إسواتیني

 %0.013 %0.013 إثیوبیا
 %0.004 %0.004 فیجي
 %0.555 %0.555 فنلندا

   
 %5.836 %5.835 فرنسا
 %0.020 %0.020 غابون

 %0.011 %0.011 جورجیا
 %8.028 %8.027 ألمانیا

 %0.020 %0.020 غانا
   

 %0.482 %0.482 الیونان
 %0.047 %0.047 غواتیماال

 %0.004 %0.004 غینیا
 %0.001 %0.001 غینیا بیساو

 %0.003 %0.003 غیانا
   

 %0.012 %0.012 ھندوراس
 %0.272 %0.271 ھنغاریا
 %0.037 %0.037 آیسلندا

 %1.099 %1.099 الھند
 %0.716 %0.716 إندونیسیا

   
 %0.525 %0.524 إیران اإلسالمیة جمھوریة

 %0.170 %0.170 العراق
 %0.489 %0.489 آیرلندا
 %4.360 %4.359 إیطالیا

 %0.011 %0.011 جامایكا
   

 %11.289 %11.287 الیابان
 %0.028 %0.028 األردن

 %0.032 %0.032 كینیا
 %0.001 %0.001 كیریباس
 %0.332 %0.332 الكویت

   
 %0.003 %0.003 قیرغیزستان

 %0.007 %0.007 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة
 %0.062 %0.062 التفیا
 %0.062 %0.062 لبنان

 %0.001 %0.001 لیسوتو
   

 %0.001 %0.001 لیبریا
 %0.040 %0.039 لیبیا
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 2الجدول 1الجدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف المتعاقد

   
 %0.094 %0.094 لیتوانیا

 %0.088 %0.088 لكسمبرغ
 %0.005 %0.005 مدغشقر

   
   

 %0.003 %0.003 مالوي
 %0.449 %0.449 مالیزیا
 %0.005 %0.005 ملدیف

 %0.005 %0.005 مالي
 %0.022 %0.022 مالطة

   
 %0.001 %0.001 جزر مارشال

 %0.003 %0.003 موریتانیا
 %0.014 %0.014 موریشیوس

 %0.007 %0.007 منغولیا
 %0.005 %0.005 الجبل األسود

   
 %0.072 %0.072 المغرب

  %0.005 موزامبیق
 %0.013 %0.013 میانمار
 %0.012 %0.012 نامیبیا
 %0.009 %0.009 نیبال

   
 %1.787 %1.787 ھولندا

 %0.007 %0.007 نیكاراغوا
 %0.003 %0.003 النیجر

 %0.994 %0.994 النرویج
 %0.152 %0.152 عمان

   
 %0.152 %0.152 باكستان

 %0.001 %0.001 باالو
 %0.059 %0.059 بنما

 %0.013 %0.013 بابوا غینیا الجدیدة
 %0.021 %0.021 باراغواي

   
 %0.200 %0.200 بیرو

 %0.270 %0.270 الفلبین
 %1.057 %1.057 بولندا

 %0.461 %0.461 البرتغال
 %0.372 %0.372 قطر

   
 %2.988 %2.988 جمھوریة كوریا

 %0.004 %0.004 جمھوریة مولدوفا
 %0.261 %0.261 رومانیا
 %0.004 %0.004 رواندا

 %0.001 %0.001 سانت لوسیا
   

 %0.001 %0.001 ساموا
 %0.001 %0.001 سان تومي وبرنسیبي

 %1.545 %1.545 المملكة العربیة السعودیة
 %0.009 %0.009 السنغال
 %0.037 %0.037 صربیا
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 2الجدول 1الجدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف المتعاقد

   
   

 %0.003 %0.003 سیشیل
 %0.001 %0.001 سیرالیون
 %0.202 %0.202 سلوفاكیا
 %0.100 %0.100 سلوفینیا

 - %0.008 جنوب السودان
   
   

 %2.829 %2.828 إسبانیا
 %0.058 %0.058 سري النكا

 %0.013 %0.013 السودان
 %1.194 %1.194 السوید

 %1.517 %1.517 سویسرا
   

 %0.014 %0.014 الجمھوریة العربیة السوریة
 %0.003 %0.003 توغو
 %0.001 %0.001 تونغا

 %0.053 %0.053 ترینیداد وتوباغو
 %0.033 %0.033 تونس

   
 %1.807 %1.807 تركیا
 %0.001 %0.001 توفالو
 %0.011 %0.011 أوغندا

 %0.812 %0.812 دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 %6.021 %6.020 الشمالیةالمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا 

   
 %0.013 %0.013 جمھوریة تنزانیا المتحدة

 %22.000 %22.000 الوالیات المتحدة األمریكیة
 %0.115 %0.115 أوروغواي

 %0.960 %0.960 البولیفاریة) –فنزویال (الجمھوریة 
 %0.013 %0.013 الیمن

   
 %0.012 %0.012 زامبیا

 %0.007 %0.007 زمبابوي
   
 100.000% 100.00% 
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