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 الدورة االستثنائية األوىل للجهاز الرائسي للمعاهدة الدوليةتقرير 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  
 

 املقدمة
 ائساااي للمعاهدة الدولية بشاااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللجهاز الر االساااتثنائية األوىل الدورة ُعقدت  -1

على املوق   املسج لني وميكن االطالع على قائمة املندوبني واملراقبني .2021ديسمرب/كانون األول  7 يف )املعاهدة الدولية(
 اإللكرتوين للمعاهدة الدولية.

وما يرتبط هبا  19-جائحة كوفيدإىل ونظراً  من املعاهدة الدولية. 19ادة مبوجب أحكام امل الدورةوُعقدت هذه  -2
 افرتاضية استناًدا إىل توجيهات مكتب الدورة التاسعة. بصورةمن شواغل وقيود متصلة ابلصحة العامة، ُعقدت الدورة 

 افتتاح الدورة
ملشاااااركني وافتتحت الدورة االسااااتثنائية التاسااااعة للجهاز الرائسااااي ابالدورة رح بت الساااايدة ة ينة البهلول، رئيسااااة  -3

 األوىل.
العاملية  19-وأشاااااارت الرئيساااااة، يف مالحظاهتا االفتتاحية، إىل أن الظرو  االساااااتثنائية الناية عن جائحة كوفيد -4

هذه الدورة االسااتثنائية تعقد هبد   ، وأوضااحت أن2022أد ت إىل أتجيل الدورة التاسااعة للجهاز الرائسااي إىل مايو/أةر 
اليت تضطل  عمليات األمهية لضمان استمرارية ال ابلغ زانيةهذه املياعتماد وأشارت إىل أن  .2022تماد ميزانية مؤقتة لعام اع
وتوج هت السااااايدة البهلول ابلشاااااكر إىل ساااااائر أعضااااااء مكتب الدورة التاساااااعة على التزامهم  املعاهدة الدولية وأمانتها.هبا 

رغم  2021-2020لشااااااااااااااكر إىل األمانة على عملها الكفوء خالل فرتة الساااااااااااااانتني ومشاااااااااااااااركتهم البن اءة، كما توج هت اب
ا ابلشاااااااااكر إىل إدارة منظمة األغذية والزراعة التحدةت اهلائلة اليت واجهتها. ومكتب الشاااااااااؤون  )املنظمة( وتوج هت أيضاااااااااً

 نائية.لتنظيم هذه الدورة االستثالفع ال  الدعمالقانونية وشعبة خدمات املؤمترات ابخلصوص على 
ورح بت مبوزامبيق وجنوب ، ، انئب املدير العام، مبالحظات افتتاحيةMaria Helena Semedoوأدلت السيدة  -5

، Semedoشاااد دت السااايدة و  منذ انعقاد الدورة الثامنة. يف املعاهدة الدولية يدينبصااافتهما طرفني متعاقدين جد الساااودان
 يصااااد  الذكرل السااانوية العشااارين العتماد مؤمتر املنظمة للمعاهدة نوفمرب/تشااارين الثاين 3يف معرض اإلشاااارة إىل أن يوم 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تشاااااااكل رصااااااايًدا أسااااااااساااااااًيا للنظم الزراعية والغذائية  على أن  ، 2001الدولية يف عام 
ة املتصاااالة ابألمن الغذائي وحتسااااني أهنا ضاااارورية لتحقيق أهدا  التنمية املسااااتدام وعلىاملسااااتدامة والقادرة على الصاااامود، 
معاهدة إىل أنه من شااااااااأن التنفيذ الفعال لل وأشااااااااارت م  تغري املناخ.، والتكيف سااااااااتدامةالتغذية، ونظم اإلنتاج الغذائي امل
لتنفيذ اساااااارتاتيجية املنظمة بشااااااأن تعميم  2023-2021طة العمل للفرتة خل رئيساااااايةال جنواتالالدولية أن يساااااااهم يف حتقيق 

أداة ابملعاهدة الدولية بوصاااااافها  الراسااااااخوأك دت من جديد التزام املنظمة  .التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية
 إلدارة التنوع يف احملاصيل. جتم  بني خمتلف أصحاب املصلحة يف إطار عمل مشرتكللتعاون املتعدد األطرا   رئيسية
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يف الفرتة ، أمني اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية، استعراًضا مقتضًبا عن العمل Kent Nnadozieوقد م السيد  -6
 .، خالل فرتة الساااانتنيعملها وفًقا لوالية كل منها واظبتاألجهزة الفرعية اليت الذي اضااااطلعت به الفاصاااالة بني الدورات 

عشااارة اجتماعات ر ية لألجهزة الفرعية، ابإلضاااافة إىل جلساااات  علىوانطول هذا العمل يف الفرتة الفاصااالة بني الدورات 
 19-أنشطة االستجابة جلائحة كوفيد ،Nnadozieسيد كما استعرض ال األعمال التحضريية األخرل.و املتعددة اإلحاطة 

اسااتقصااائيتني وحتلياًل لتأثري اجلائحة، ومشلت هذه األنشااطة دراسااتني  اليت توىل  تنساايقها بتوجيه من مكتب الدورة التاسااعة.
حلفاظ على املوارد بواساطة اب املتصالة مبادرات املتابعةو ذات األولوية،  الناشائة وثالث ندوات إلكرتونية فنية بشاأن املواضاي 

عن تقديره للتوجيهات القي مة اليت  Nnadozieوأعرب الساااايد  التربيد، والتساااايري اإلداري ملشاااااري  صااااندوق تقاساااام املناف .
وأعرب  قدمتها الرئيسة وسائر أعضاء مكتب الدورة التاسعة يف توجيه أعمال املعاهدة الدولية يف هذه الظرو  االستثنائية.

ا عن تقديره جلمي  املشااااركني يف اجتماعات األجهزة الفرعية وغري ذلك من الفعاليات اليت  خالل فرتة  نظمتها األمانةأيضاااً
السااااانتني، على مرونتهم يف التكيف م  أسااااااليب العمل والتزامهم بتحقيق نتائج انجحة، وتوج ه ابلشاااااكر إىل موظفيه على 

 صيانة.ضمان استمرار وظائف ال

 اعتماد جدول األعمال
ا أنه  جلهاز الرائسااي.من دورات ار ية يشااك ل دورة االجتماع االفرتاضااي  هذا أك د اجلهاز الرائسااي أن   -7 وأك د أيضااً

ساااايتم تطبيق القواعد واملمارسااااات املوح دة للجهاز الرائسااااي، ابسااااتثناء أي قاعدة أو ممارسااااة قد تتعارض م  انعقاد الدورة 
بساابب الظرو  االسااتثنائية، ويف هذه احلالة يتم تعليق تلك القواعد أو املمارسااات  اتباعهاية، و/أو ال ميكن بطريقة افرتاضاا

 حدة. على أساس كل حالة على
 ابلوثيقةعلى النحو الوارد يف املرفق  اإلجراءات اخلاصااااااااااااااة بدورته االسااااااااااااااتثنائية األوىلواعتمد اجلهاز الرائسااااااااااااااي  -8

IT/GB-Sp1/21/1.2 ،سااااابقة ابلنساااابة إىل  تشااااك للن املعد لة أساااااليب العمل و  اإلجراءات اخلاصااااةن  هذه واتفق على أ
 الفرعية. طرق عمل اجلهاز الرائسي أو سائر األجهزة

  .املرفق ألفاالستثنائية األوىل على النحو الوارد يف  تهدور اعتمد اجلهاز الرائسي جدول أعمال  -9

 املسائل التنظيمية

  للدورة. ةمقرر  األمريكية()الوالةت املتحدة  Christine Dawson السيدةانتمب اجلهاز الرائسي  -10
 وأخذ اجلهاز الرائسي علًما ابملراقبني الذين طلبوا احلضور يف الدورة االستثنائية األوىل، ورح ب مبشاركتهم فيها. -11
وأبلغت  رة االستثنائية األوىل.د اجلهاز الرائسي تكليف مكتب الدورة التاسعة مبهام جلنة أوراق التفويض للدو وأك   -12

الرئيساااة أن مكتب الدورة التاساااعة اساااتعرض أوراق التفويض املقدمة من األطرا  املتعاقدة للمشااااركة يف الدورة االساااتثنائية 
  أوراق تفويض صاحلة.ورقة من 85 وأفادت أبن ه مت إيداع األوىل.
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 2022امليزانية املؤقتة لعام 
على النحو املبني يف البند من جدول األعمال عن طريق إجراءات املراسالت اخلطية  نظر اجلهاز الرائسي يف هذا -13

اجلهاز  فيه سااتنتاجات بشااأن هذا البند من جدول األعمال لكي ينظرا عن االوعرضاات الرئيسااة موجزً  .اإلجراءات اخلاصااة
 الرائسي.

 .ابء املرفقالنحو الوارد يف على  2022واعتمد اجلهاز الرائسي القرار بشأن امليزانية املؤقتة لعام  -14

 التاسعة  العاديةموعد ومكان انعقاد الدورة 
 14إىل  9يف الفرتة املمتدة من املزم  عقدها لدورة التاساااااااعة ابجلدول الزمين احلايل لأحاط اجلهاز الرائساااااااي علًما  -15

  ورة. ه ابلشكر إىل حكومة اهلند على التزامها الثابت ابستضافة الدتوج  و ، 2022مايو/أةر 
ا برتتيبات الدورة التاسااااااعة اليت من املزم  عقدها حبضااااااور األعضاااااااء الفعلي،  -16 وأحاط اجلهاز الرائسااااااي علًما أيضااااااً

وطلب من املكتب أن يواصاال، ابلتشاااور م  احلكومة املضاايفة واألمني، رصااد األعمال التحضااريية واختاذ الرتتيبات الالزمة 
 العاملية. 19-سياق جائحة كوفيد يف

 التقريراعتماد 
 .ابء املرفقنه على النحو الوارد يف اعتمد اجلهاز الرائسي تقريره والقرار الذي يتضم -17
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 املرفق ألف
 جدول أعمال الدورة االستثنائية األوىل للجهاز الرائسي

 
  اعتماد جدول األعمال -1

 املسائل التنظيمية -2
 2022امليزانية املؤقتة لعام  -3

 اعتماد التقرير -4
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 ابء املرفق
 

 GB-Sp1/2021 رارقال
 2022امليزانية املؤقتة لعام 

 إّن اجلهاز الرائسي،
، الذي وافق يف سااااااااااااااياقه على امليزانية اإلدارية 2021-2020برانمج العمل وامليزانية للفرتة  - 14/2019ابلقرار  إذ يذّكر

-2022انية لفرتة الساااانتني ، وطلب إىل األمني تقدمي مشااااروع برانمج العمل وامليز 2021-2020األساااااسااااية لفرتة الساااانتني 
 كي ينظر فيه اجلهاز الرائسي خالل دورته التاسعة؛  2023

بسبب القيود الناشئة عن جائحة  2022أن الدورة التاسعة للجهاز الرائسي قد أرجئت إىل مايو/أةر  وإذ يضع يف اعتباره
 العاملية؛ 19-كوفيد

مرار عمليات املعاهدة الدولية ووظائف اجلهاز الرائسي وأمانته، ابلتايل ضرورة اختاذ ترتيبات للحفاظ على است وإذ يالحظ
 ؛2022ولتمكني األطرا  املتعاقدة من دف  اشرتاكاهتا يف عام 

أبنه وفقا للطرائق اليت وافق عليها مكتب الدورة التاساااااااااااااعة للجهاز الرائساااااااااااااي، وجهت األطرا  املتعاقدة  وإذ حييط علمًا
 قبل انعقاد الدورة االستثنائية؛ أسئلة إىل األمني أو طلبت إيضاحات منه بشأن مشروع امليزانية املؤقتة

 ابلطاب  االستثنائي للظرو  الناشئة عن اجلائحة؛ واعرتافا منه

هبااذا القرار للسااااااااااااااماااح  امللحق األولعلى حنو ورودهااا يف  2022امليزانيااة املؤقتااة للمعاااهاادة الاادوليااة لعااام يعتمددد  -1
 من املعاهدة الدولية؛ 20و 19ابستمرار تنفيذ كافة الوظائف املنصوص عليها يف املادتني 

ا ويعتمد  -2 الية، على حنو وروده ب من الالئحة امل 1 -جدول االشاارتاكات الطوعية اإلشاااري، وفقا للمادة خامسااً
 هبذا القرار؛ 2امللحق يف 
 ويطلب إىل ما زال منمفًضا، يف امليزانية اإلدارية األساسية اليت تساهم املتعاقدة األطرا  عدد أن   بقلق ويالحظ -3

على ضاااااااااااااارورة أن جتد األمانة  م  التشااااااااااااااديدلميزانية املؤقتة، ل لوبةاملطتوفري املوارد ل اجلهودكافة تكثيف األطرا  املتعاقدة  
 ؛غري مؤكدةإلجراء عملي اهتا يف ظل ظرو   وفورات

( دوالر أمريكي لفرتة 2ليوين )ابملسااااااااااااااامهة املؤقتة املقرتحة من قبل منظمة األغذية والزراعة والبالغة موحييط علمًا  -4
 ؛2023-2022السنتني 

أن إقرار امليزانية املؤقتة ال خيل  أبي شكل من األشكال أبي ميزانية هنائية من املرتقب للجهاز الرائسي أن ويؤّكد  -5
ة رمبا حدثت تنطوي على امليزانية املؤقتة، م  التعديالت املمكنة، وتراعي أي تطورات ذات صاااااال يقر ها يف دورته التاسااااااعة،
 ؛بعد اعتماد امليزانية املؤقتة

األمني أن أيخذ يف االعتبار هذا القرار لدل إعداد مشاااااااااااروع برانمج العمل وامليزانية لفرتة السااااااااااانتني ويطلب إىل  -6
2022-2023. 
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 امللحقان ابلقرار: 
 2022امليزانية املؤقتة لعام  : 1امللحق 
  جدول االشرتاكات اإلشاري :2امللحق 
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 1امللحق 

 2022امليزانية املؤقتة لوظائف صيانة املعاهدة لعام 
 20-19 املعاهدةمادة 

 - الرمز املرجعي لوثيقة اجلهاز الرائسي
 الكلفة )ابلدوالر األمريكي( 

 املوارد البشرية -ألف
 

 الوظائف الدائمة 1-ألف
 2,365,824 وفًقا للجدول املعتمد ملالك موظفي األمانة

 249,528 )األمني( 1-مد
 243,389 )انئب األمني ورئيس املوظفني الفنيني، السياسات واحلوكمة( 5- 
 191,328 )موظف برامج، الربانمج واإلدارة( 4- 
 206,633 )موظف فين، عمليات النظام املتعدد األطرا ، رف  التقارير والنظام العاملي لإلعالم( 4- 
 206,633 دعم القانوين ويف جمال السياسات، واالمتثال()موظف فين، النظام املتعدد األطرا ، ال 4 -  
 103,316 )موظف فين، اسرتاتيجية التمويل، تطوير املشاري  والشراكات االسرتاتيجية(  4-  
)موظف فين، التواصااااااااااااااال م  اتفاقية التنوع البيولوجي، واجلماعة االساااااااااااااااتشاااااااااااااااارية للبحوث الزراعية  4 -  

 206,633 واملنظمات أخرل(

 169,673 )موظف فين، دعم اسرتاتيجية التمويل( 3- 
 169,673 )موظف فين، دعم عمليات النظم( 3- 
 169,673 دعم التنفيذ وتنمية القدرات( ،)موظف فين 3- 

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

 237,195 يف اخلدمات االستشاريةتكال 3-ألف
 154,575 صيانة املعاهدة واالجتماعات الدستورية ذات الصلة

 82,620 االتصاالت واخلدمات التحريرية ذات الصلة
 2,603,019 املوارد البشرية -جمموع ألف 

 األجهزة الدستورية -االجتماعات  -ابء 
 

 360,000 اجلهاز الرائسي )متويل الدورة العاشرة( 1-ابء
 25,000 االستشاريون

 30,000 العقود
 12,500 العمالة املتعاقد معها حمليًا وساعات العمل اإلضافية

 60,000 السفر )األمانة واملرتيون الفوريون(
 3,500 املشرتةت املستهلكة

 2,500 نفقات التشغيل العامة
 1,500 اخلدمات املشرتكة اخلارجية -نفقات التشغيل العامة 

اخلدمات املشااااااااااااااارتكة الداخلية )الرتية الفورية والرتية  -نفقات التشاااااااااااااااغيل العامة 
 225,000 التحريرية والطباعة(
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 12,500 املكتبهيئة  2 -ابء 
 20,000 جلنة االمتثال 3-ابء 
 20,000 اللجنة الدائمة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد 4-ابء

 5,000 لضيافة الجتماعات األجهزة الدستوريةتكاليف ا 5 -ابء 
 417,500 االجتماعات -جمموع ابء 
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 التكاليف األخرى -جيم 
 

 150,000 يف مهام رمسية الرئيسينيسفر املوظفني  1 -جيم 

 32,500 املطبوعات واالتصاالت 2-جيم

 12,500 اللوازم واملعدات 3 -جيم 

 - العقود 4 -جيم 

 11,000 املوحد لنقل املواد يف مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبةاستضافة االتفاق 

 21,250 استضافة النظام العاملي لإلعالم يف املنظمة واستضافة املوق  اإللكرتوين وصيانته

 12,500 تدريب املوظفني 5 -جيم 

 10,000 تكاليف متنوعة 6-جيم

 249,750 تكاليف أخرى -جمموع جيم 

 3,270,269 + جيم جمموع ألف + ابء

 130,811 % من ألف + ابء + جيم(4خدمات التشغيل العامة ) -دال 

  
 3,401,080 امليزانية التشغيلية

 144,065 يف املائة من ميزانية التشغيل بدون مسامهة املنظمة( 6) تكاليف خدمة املشاريع -هاء 

 3,545,144 امليزانية اإلدارية األساسية

 1,000,000 (60الفقرة  C 2021/3)الوثيقة  2022مة األغذية والزراعة لعام مسامهة منظ -واو 

 2,545,144 الرصيد الذي ستموله األطراف املتعاقدة
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 2امللحق 

 2023-2022اإلشاري للسنتني التقومييتني الطوعية  جدول االشرتاكات

 ألغراض املقارنة فقط(. 2021-2020)يرد جدول الفرتة 

 2اجلدول 1اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.009 %0.009 أفغانستان
 %0.011 %0.011 ألبانيا
 %0.182 %0.182 اجلزائر
 %0.013 %0.013 أنغوال

 %0.003 %0.003 أنتيغوا وابربودا
   

 %1.206 %1.206 األرجنتني
 %0.009 %0.009 أرمينيا
 %2.913 %2.912 أسرتاليا
 %0.892 %0.892 النمسا

 %0.013 %0.013 بنغالديش
   

 %1.082 %1.082 بلجيكا
 %0.004 %0.004 بنن

 %0.001 %0.001 بواتن
 %0.021 %0.021 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 

 %3.887 %3.886 الربازيل
   

 %0.061 %0.061 بلغارة
 %0.004 %0.004 بوركينا فاسو

 %0.001 %0.001 بوروندي
 %0.008 %0.008 كمبودة

 %0.017 %0.017 الكامريون
   

 %3.604 %3.603 كندا
 %0.001 %0.001 يهورية أفريقيا الوسطى

 %0.005 %0.005 تشاد
 %0.536 %0.536 شيلي

                                                 
، على حنو ما حدده قرار 2021-2019، اساااااتناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصااااابة املقررة للفرتة 2023-2022جدول االشااااارتاكات اإلشااااااري للفرتة   1

 2018سمرب/كانون األول دي 22املعتمد يف  73/271اجلمعية العامة 
، على حنو ما حدده قرار 2021-2019اسااااااتناًدا إىل جدول األمم املتحدة لألنصاااااابة املقررة للفرتة  2021-2020جدول االشاااااارتاكات اإلشاااااااري للفرتة   2

 2018ديسمرب/كانون األول  22املعتمد يف  73/271اجلمعية العامة 
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 2اجلدول 1اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.008 %0.008 يهورية الكونغو
   

 %0.001 %0.001 جزر كوك
 %0.082 %0.082 كوستاريكا

 %0.017 %0.017 كوت ديفوار
 %0.101 %0.101 ياكروات
 %0.105 %0.105 كواب

   

 %0.047 %0.047 قربص
 %0.410 %0.410 تشيكيا

 %0.008 %0.008 يهورية كورة الشعبية الدميقراطية
 %0.013 %0.013 يهورية الكونغو الدميقراطية

 %0.730 %0.730 الدامنرك
   

 %0.001 %0.001 جيبويت
 %0.105 %0.105 إكوادور
 %0.245 %0.245 مصر العربية يهورية

 %0.016 %0.016 السلفادور
 %0.001 %0.001 إريرتة

   

 %0.051 %0.051 إستونيا
 %0.003 %0.003 إسواتيين
 %0.013 %0.013 إثيوبيا
 %0.004 %0.004 فيجي
 %0.555 %0.555 فنلندا

   

 %5.836 %5.835 فرنسا
 %0.020 %0.020 غابون
 %0.011 %0.011 جياجور 
 %8.028 %8.027 أملانيا
 %0.020 %0.020 غاان
   

 %0.482 %0.482 اليوانن
 %0.047 %0.047 غواتيماال

 %0.004 %0.004 غينيا
 %0.001 %0.001 غينيا بيساو

 %0.003 %0.003 غياان
   

 %0.012 %0.012 هندوراس
 %0.272 %0.271 هنغارة
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 2اجلدول 1اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.037 %0.037 آيسلندا
 %1.099 %1.099 اهلند

 %0.716 %0.716 إندونيسيا
   

 %0.525 %0.524 يهورية إيران اإلسالمية
 %0.170 %0.170 العراق
 %0.489 %0.489 آيرلندا
 %4.360 %4.359 إيطاليا

 %0.011 %0.011 جامايكا
   

 %11.289 %11.287 الياابن
 %0.028 %0.028 األردن
 %0.032 %0.032 كينيا

 %0.001 %0.001 كرييباس
 %0.332 %0.332 الكويت

   

 %0.003 %0.003 قريغيزستان
 %0.007 %0.007 يهورية الو الدميقراطية الشعبية

 %0.062 %0.062 التفيا
 %0.062 %0.062 لبنان

 %0.001 %0.001 ليسوتو
   

 %0.001 %0.001 ليربة
 %0.040 %0.039 ليبيا

 %0.094 %0.094 ليتوانيا
 %0.088 %0.088 لكسمربغ
 %0.005 %0.005 مدغشقر

   
   

 %0.003 %0.003 مالوي
 %0.449 %0.449 ماليزة
 %0.005 %0.005 ملديف
 %0.005 %0.005 مايل
 %0.022 %0.022 مالطة

   

 %0.001 %0.001 جزر مارشال
 %0.003 %0.003 موريتانيا

 %0.014 %0.014 موريشيوس
 %0.007 %0.007 يامنغول

 %0.005 %0.005 اجلبل األسود
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 2اجلدول 1اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   
   

 %0.072 %0.072 املغرب
  %0.005 موزامبيق

 %0.013 %0.013 ميامنار
 %0.012 %0.012 انميبيا
 %0.009 %0.009 نيبال

   

 %1.787 %1.787 هولندا
 %0.007 %0.007 نيكاراغوا
 %0.003 %0.003 النيجر
 %0.994 %0.994 النرويج
 %0.152 %0.152 نعما
   

 %0.152 %0.152 ابكستان
 %0.001 %0.001 ابالو
 %0.059 %0.059 بنما

 %0.013 %0.013 اببوا غينيا اجلديدة
 %0.021 %0.021 ابراغواي

   

 %0.200 %0.200 بريو
 %0.270 %0.270 الفلبني
 %1.057 %1.057 بولندا

 %0.461 %0.461 الربتغال
 %0.372 %0.372 قطر
   

 %2.988 %2.988 يهورية كورة
 %0.004 %0.004 يهورية مولدوفا

 %0.261 %0.261 رومانيا
 %0.004 %0.004 رواندا

 %0.001 %0.001 سانت لوسيا
   

 %0.001 %0.001 ساموا
 %0.001 %0.001 سان تومي وبرنسييب

 %1.545 %1.545 اململكة العربية السعودية
 %0.009 %0.009 السنغال
 %0.037 %0.037 صربيا

   

 %0.003 %0.003 سيشيل
 %0.001 %0.001 سرياليون
 %0.202 %0.202 سلوفاكيا
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 2اجلدول 1اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.100 %0.100 سلوفينيا
 - %0.008 جنوب السودان

   
   

 %2.829 %2.828 إسبانيا
 %0.058 %0.058 سري النكا

 %0.013 %0.013 السودان
 %1.194 %1.194 السويد
 %1.517 %1.517 سويسرا

   

 %0.014 %0.014 اجلمهورية العربية السورية
 %0.003 %0.003 توغو
 %0.001 %0.001 تونغا

 %0.053 %0.053 ترينيداد وتوابغو
 %0.033 %0.033 تونس

   

 %1.807 %1.807 تركيا
 %0.001 %0.001 توفالو
 %0.011 %0.011 أوغندا

 %0.812 %0.812 حدةدولة اإلمارات العربية املت
 %6.021 %6.020 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

   

 %0.013 %0.013 يهورية تنزانيا املتحدة
 %22.000 %22.000 الوالةت املتحدة األمريكية

 %0.115 %0.115 أوروغواي
 %0.960 %0.960 البوليفارية( –فنزويال )اجلمهورية 

 %0.013 %0.013 اليمن
   

 %0.012 %0.012 زامبيا
 %0.007 %0.007 زمبابوي

   
 100.000% 100.00% 
 

 

 

 


