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 ألطراف يف اتفاقية محاية وتعزيزمؤمتر ا
 تنوع أشكال التعبري الثقايف

 

 الدورة العادية الثامنة
 دورة عرب اإلنرتنت

 2021حزيران/يونيو    1-4

 انتخاب أعضاء اللجنة  :من جدول األعمال املؤقت  14البند  

األطراف، يقوم من النظام الداخلي ملؤمتر  16عماًل أبحكام املادة 
 املؤمتر كل عامني ابنتخاب نصف الدول األعضاء يف اللجنة.

 10: الفقرة  القرار املطلوب
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من االتفاقية، انتخب مؤمتر األطراف يف دورته العادية األوىل جلنة دولية   23من املادة    4و  1طبقاً ألحكام الفقرتني   -  1
عضوًا ويشار إليها فيما يلي ابسم "اللجنة".  24حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف تتألف من حكومية 

 وأجريت منذ ذلك احلني سبعة انتخاابت. ويرد يف امللحق األول عرضاً عاماً لنتائج تلك االنتخاابت.

مجيع الدول األطراف قبل افتتاح الدورة  من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، سألت األمانة 1-17وطبقًا للمادة  -  2
احلالية بثالثة أشهر، عما إذا كانت تعتزم أن ترتشح النتخاابت اللجنة. وترد القائمة املؤقتة لرتشيحات الدول 

. ويف الدورة العادية السابعة ملؤمتر األطراف، وبعد استعراض حالة DCE/21/8.CP/INF.14األطراف يف الوثيقة 
وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو  ريق العمل املفتوح العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات متابعة توصيات ف

ملؤمتر األطراف  من النظام الداخلي  3- 17ومراجعة املادة   651(، قررت األطراف تنفيذ التوصية 87م/ 39القرار ) 
توضع قائمة الرتشيحات يف صيغتها النهائية قبل افتتاح    (، حبيث CP 10, paragraph 6 bis.7القرار  بناًء على ذلك ) 

السارية، ستوضع   3-17للمادة    اعة منه كما كان حلال حىت ذلك احلني. ووفقاً س  48املؤمتر بسبعة أايم وليس قبل  
 ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك التاريخ.  2021أاير/مايو   25قائمة الرتشيحات يف صيغتها النهائية يف  

الدول األعضاء يف اللجنة هي أربع  مدة عضويةمن النظام الداخلي ملؤمتر األطراف على أن  16وتنص املادة  -  3
من االتفاقية، وال جيوز انتخاب دولة ما لعضوية اللجنة لفرتتني متعاقبتني إال  1-23سنوات وفقًا ألحكام املادة 

" تساوي حالة التعادل". وتعين عبارة "لة التعادلحاإذا وصلت إحدى اجملموعات اإلقليمية إىل ما يعرف ابسم "
 عدد الدول املرشحة مع عدد املقاعد الشاغرة.

جيري انتخاب أعضاء اللجنة استنادًا إىل تشكيل من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف على أن  15وتنص املادة  -  4
وفقاً للممارسة املتبعة يف املؤمتر العام لليونسكو، لليونسكو كما حددها املؤمتر العام لليونسكو. و   اجملموعات االنتخابية

اخلامسة )أ(( واألخرى الدول اجملموعة  تتكون اجملموعة اخلامسة من جمموعتني فرعيتني تضم إحدامها الدول األفريقية )
 اخلامسة)ب((. اجملموعة  العربية )

، أي يقسم عدد األطراف يف كل جمموعة انتخابية على عدد األطراف يف  مبدأ التناسب وجيري االنتخاب على أساس   -  5
، تصبح أحكام االتفاقية  2021حزيران/يونيو    1االتفاقية مث تضرب النسبة املئوية احلاصلة بعدد املقاعد املتاحة. ويف  

 ملة يف امللحق الثاين(.كا الدولة طرفاً ويف إحدى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي )ترد القائمة    148انفذة يف  

، بني اجملموعات االنتخابية الست املقاعد األربعة والعشرون تناسبياً من النظام الداخلي، توزّع  15للمادة  ووفقاً  -  6
ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة يف الدورة العادية الثامنة ملؤمتر األطراف. ونظراً إىل التوزيع اإلقليمي للدول األطراف 

دولة، فإن حساب املقاعد مبا يتناسب مع عدد الدول األطراف يف كل جمموعة يؤدي إىل  148ا البالغ عدده
مقعدًا لكل جمموعة انتخابية. ولكن فيما خيص توزيع املقاعد يف اللجنة،  6.324و 2.270ختصيص ما بني 

وستة مقاعد  ثالثة مقاعد كحد أدىن،ملؤمتر األطراف على ختصيص  من النظام الداخلي 2-15املادة تنص 

 
طلبات يوصى بتعديل النظام الداخلي هليئات اليونسكو الدولية والدولية احلكومية، عند االقتضاء، حبيث متدد املهلة احملددة لتقدمي  :65التوصية  1

 (.20م/39الوثيقة ساعة إىل سبعة أايم قبل اتريخ االنتخاابت. ) 48الرتشيح إىل اهليئات الفرعية، من 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/7cp_resolutions_en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259081
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259081
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كل جمموعة حبسب   عد األربعة والعشرينكحد أقصى، لكل جمموعة انتخابية. ويتضمن امللحق الثالث توزيع املقا
 نتخابية، على أساس مبدأ التناسب، ألغراض هذه االنتخاابت.  ا

من النظام   2-15بيق املادة  واعترب مؤمتر األطراف أثناء انتخاب أعضاء اللجنة يف دورته العادية الثانية أنه يتعني تط -  7
مقاعد كحد أدىن لكل جمموعة من اجملموعات االنتخابية. ويوزع بعدئذ ما تبقى منها  3الداخلي لضمان ختصيص 

على اجملموعات االنتخابية األخرى ابلتناسب )انظر احملضر التفصيلي للدورة العادية الثانية ملؤمتر األطراف، الوثيقة 
CE/11/3.CP/209/4 واعتمد مؤمتر األطراف هذه املنهجية لدى جتديد أعضاء اللجنة يف 110، الفقرة .)

 .2االنتخاابت منذ الدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطراف

من  2-15الثامنة ملؤمتر األطراف، قد يود املؤمتر، عماًل ابملادة ولدى انتخاب أعضاء اللجنة يف الدورة العادية  -  8
 نظامه الداخلي، أن يوزع املقاعد الستة املتبقية ابلتناسب على النحو اآليت:

 التخصيص التناسيب للمقاعد حبسب اجملموعة االنتخابية:  جدول
 2-15لمادة ل  طبقاً  احلساب  طريقة

 اجملموعات  
 اخلامسة )ب(  اخلامسة )أ(  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  اجملموع 

 العدد األدىن للمقاعد
املوزعة حبسب اجملموعات 

 االنتخابية  
 (  2-15لمادة طبقاً ل)

3 3 3 3 3 3 18 

لتوزيع   *ابلتناسباحلساب 
 املقاعد الستة املتبقية 

دولة  24
عضواً 

٪=(20.17 ) 

دولة  24
عضواً 

٪=(20.17 ) 

دولة  32
عضواً 

٪=(26.89 ) 
 ال ينطبق

دولة  39
عضواً 

 ٪=(32.77 ) 
 ال ينطبق

دولة  119
عضواً 

٪=(100 ) 

املقاعد اليت ميكن عدد 
  **ابلتناسب توزيعها

 xمقاعد  6
20.17٪ = 

1.210 
 مقاعد 

   x مقاعد 6
20.17٪ = 

1.210 
 مقاعد 

 xمقاعد  6
26.89٪ = 

1.613 
 مقعداً 

 ال ينطبق
 xمقاعد  6

32.77٪ = 
1.966 

 مقعداً 
  6 ال ينطبق

املقاعد اليت ميكن جمموع 
توزيعها على كل جمموعة  

 *** انتخابية

3  +
1.210 

 =4.210 

3  +
1.210  

 =4.210 
3 + 1.613 

 =4.613 3 
3 + 

1.966 
 =4.966 

3 24 

 
، واحملضر التفصيلي للدورة العادية الرابعة، CE/13/4.CP/4من الوثيقة    152انظر احملضر التفصيلي للدورة العادية الثالثة ملؤمتر األطراف، الفقرة   2

، ومشروع CE/15/5.CP/4من الوثيقة    272، واحملضر التفصيلي للدورة العادية اخلامسة، الفقرة  DCE/17/6.CP/4الوثيقة    من  303الفقرة  
من الوثيقة   179، ومشروع احملضر التفصيلي للدورة العادية السابعة، الفقرة  DCE/19/7.CP/4احملضر التفصيلي للدورة العادية السادسة، الوثيقة  

DCE/21/8.CP/4. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224886_eng
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/222058f.pdf#page=27
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/6cp_4_draft_summary_record_fr.pdf#page=50
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/5cp_4_draft_summary_record_fr_0.pdf#page=56
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/7cp_4_draft_summary_record_fr.pdf
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األطراف يف اجملموعات االنتخابية لدول ل مجايلالعدد اإل نتخابية ÷اال من اجملموعات كل جمموعة  من عدد الدول األطرافإمجايل  *
 املعنية = نسبة الدول األطراف يف كل جمموعة انتخابية )تناسبية(

كل جمموعة من اجملموعات   من نسبة الدول األطراف x( اليت يتعني توزيعها على اجملموعات االنتخابية 6احلد األقصى للمقاعد ) **
 توزيعها ابلتناسب يتعنياليت  لمقاعد لاإلضايف عددالاالنتخابية )تناسبية( = 

اليت يتعني توزيعها ابلتناسب = العدد اإلمجايل للمقاعد  د للمقاعضايفنتخابية + العدد اإلاال حبسب اجملموعاتاحلد األدىن للمقاعد  ***
 نتخابية.حبسب اجملموعات االاليت يتعني توزيعها 

املقاعد الشاغرة حبسب اجملموعات االنتخابية. وحتقيقًا هلذا ويتعني على مؤمتر األطراف أن يتفق على توزيع مجيع  -  9
املعروضة  احلسابطريقة ي، ويف هذه احلالة ُتطبق من النظام الداخل 2-15الغرض، جيوز له أن يستند إىل املادة 

 . 8يف اجلدول الوارد يف الفقرة 

 ولعل مؤمتر األطراف يرغب يف اعتماد القرار التايل: -10

 CP 14.8مشروع القرار  
 إن مؤمتر األطراف،

 ، DCE/21/8.CP/INF.14ومالحقها، فضالً عن الوثيقة اإلعالمية    DCE/21/8.CP/14وقد درس الوثيقة   -  1
ات االنتخابية يقرر ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة يف هذه الدورة أن توزع املقاعد االثين عشر بني اجملموع -  2

واجملموعة الرابعة  واجملموعة الثالثة )...(؛ واجملموعة الثانية )...(؛ آليت: اجملموعة األوىل )...(؛اعلى النحو 
 .واجملموعة اخلامسة )ب( )...(  واجملموعة اخلامسة )أ( )...(؛  )...(؛
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 امللحق األول

 أعضاء اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

 
2007-
2009 

2007-
2011 

2009-
2013 

2011-
2015 

2013-
2017 

2015- 
2019 

2017-
2021 

2019-
2023 

  اجملموعة األوىل

   x    x  أملانيا

 x    x   x النمسا
  x  X    x كندا

 x        الدمنرك
  x      x فنلندا

   x  X   x فرنسا

       x  اليوانن

       x  لكسمربغ

     x    السويد

     x    سويسرا

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 

 يرلندا الشماليةآو 
    x    

     اجملموعة الثانية

      x  X ألبانيا

 x    x    أرمينيا
 x        أذربيجان
    x     بيالروس

      X   بلغاراي

  x     x  كرواتيا

  x       التفيا

    x   x  ليتوانيا

     x    مقدونيا الشمالية

   x      سلوفاكيا

        x سلوفينيا

   x      تشيكيا

     اجملموعة الثالثة

  x   x    األرجنتني

 x  X   x  x الربازيل
  x       كولومبيا

      X   كواب

 x        إكوادور
        x غواتيماال

     x    هندوراس

       x  املكسيك
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2007-
2009 

2007-
2011 

2009-
2013 

2011-
2015 

2013-
2017 

2015- 
2019 

2017-
2021 

2019-
2023 

   x      ابراغواي

   x      بريو

سانت فنسنت 
 x    x    وغرينادين

    x   x  سانت لوسيا

    x     أوروغواي

  اجملموعة الرابعة

    x     أفغانستان

    x     أسرتاليا

  x  X    x الصني

       x  اهلند

   x      إندونيسيا

 x        منغوليا
  x       مجهورية كوراي

مجهورية الو 
      X   الدميقراطية الشعبية

     x    فيتنام

     اجملموعة اخلامسة )أ(

       x  جنوب أفريقيا

 x       x بوركينا فاسو
      X   الكامرون

     x    الكونغو

   x      كوت ديفوار

 x   x     إثيوبيا
     x    غينيا

  X    x   كينيا

    x     مدغشقر

  x      x مايل

       x  موريشيوس

   x      نيجرياي

مجهورية الكونغو 
   x      الدميقراطية

 x      x  السنغال
     x    زمبابوي

     اجملموعة اخلامسة )ب( 

  x       مصر

اإلمارات العربية 
    x     املتحدة

  x       العراق



DCE/21/8.CP/14 – page 7 
Annex I  
 

 
2007-
2009 

2007-
2011 

2009-
2013 

2011-
2015 

2013-
2017 

2015- 
2019 

2017-
2021 

2019-
2023 

      X   األردن

     x    الكويت

   x      املغرب

       x  مانعُ 

 x        قطر
    x  X  x 3تونس

 

 
 العادية الرابعة لتمكني تونس من متديد عضويتها للمرة الثانية على التوايل. دورته يف 16املادة  العمل أبحكاممؤمتر األطراف أوقف  3
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 امللحق الثاين

 الدول األطراف يف االتفاقية
 

 اتريخ إيداع الوثيقة الدول 
   

 2005الثاين/نوفمرب  تشرين 28 كندا 1
 2006آذار/مارس  29 موريشيوس 2
  2006متوز/يوليو  5 املكسيك   3
  2006متوز/يوليو  20 رومانيا   4
  2006متوز/يوليو  31 موانكو   5
  2006آب/أغسطس  4 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(  6
  2006آب/أغسطس  9 جيبويت   7
  2006آب/أغسطس  31 كرواتيا   8
  2006أيلول/سبتمرب  5 توغو   9

  2006أيلول/سبتمرب  6 بيالروس   10
  2006أيلول/سبتمرب  11 مدغشقر   11
  2006أيلول/سبتمرب  15 بوركينا فاسو   12
  2006األول/أكتوبر  تشرين 5 مجهورية مولدوفا  13
  2006األول/أكتوبر  تشرين 16 بريو   14
 2006األول/أكتوبر  تشرين 25 غواتيماال 15
  2006الثاين/نوفمرب  تشرين 7 السنغال   16
  2006الثاين/نوفمرب  تشرين 8 إكوادور   17
  2006الثاين/نوفمرب  تشرين 9 مايل   18
  2006الثاين/نوفمرب  تشرين 17 ألبانيا   19
  2006الثاين/نوفمرب  تشرين 22 الكامرون   20
  2006الثاين/نوفمرب  تشرين 29 انميبيا   21
  2006األول/ديسمرب  كانون  15 اهلند   22
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 فنلندا   23
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 النمسا   24
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 فرنسا   25
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 إسبانيا   26
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 السويد   27
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 الدمنرك   28
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 سلوفينيا   29
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 إستونيا   30
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 سلوفاكيا   31
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 لكسمربغ   32
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 ليتوانيا   33
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 مالطة   34
  2006األول/ديسمرب  كانون  18 بلغاراي   35
  2006األول/ديسمرب  كانون  19 قربص   36
  2006األول/ديسمرب  كانون  21 جنوب أفريقيا   37
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 اتريخ إيداع الوثيقة الدول 
  2006األول/ديسمرب  كانون  22 يرلندا آ  38
  2007الثاين/يناير  كانون  3 اليوانن   39
  2007الثاين/يناير  كانون  16 الربازيل   40
  2007الثاين/يناير  كانون  17 النرويج   41
  2007الثاين/يناير  كانون  18 أوروغواي   42
  2007الثاين/يناير  كانون  22 بنما   43
  2007الثاين/يناير  كانون  30 الصني   44
  2007شباط/فرباير  1 سانت لوسيا   45
  2007شباط/فرباير  1 آيسلندا   46
  2007شباط/فرباير  6 أندورا   47
  2007شباط/فرباير  15 تونس   48
  2007شباط/فرباير  16 األردن   49
  2007شباط/فرباير  19 إيطاليا   50
  2007شباط/فرباير  27 أرمينيا   51
 2007آذار/مارس  12 أملانيا   52
 2007آذار/مارس  13 شيلي 53
 2007آذار/مارس  14 النيجر 54
 2007آذار/مارس  16 الربتغال 55
 2007آذار/مارس  16 مانعُ  56
  2007نيسان/أبريل  16 كوت ديفوار   57
  2007أاير/مايو  4 جامايكا   58
  2007أاير/مايو  15 غابون   59
  2007أاير/مايو  22 مقدونيا الشمالية   60
  2007أاير/مايو  29 كواب   61
  2007أاير/مايو  31 بنغالديش   62
  2007متوز/يوليو  6 التفيا   63
  2007آب/أغسطس  3 الكويت   64
  2007آب/أغسطس  7 فيتنام   65
 2007آب/أغسطس  17 بولندا 66
 2007آب/أغسطس  23 مصر 67
 2007أيلول/سبتمرب  19 كمبوداي 68
 2007األول/أكتوبر  تشرين 5 نيوزيلندا 69
 2007األول/أكتوبر  تشرين 15 منغوليا 70
 2007األول/أكتوبر  تشرين 18 موزمبيق 71
 2007األول/أكتوبر  تشرين 24 طاجيكستان 72
 2007األول/أكتوبر  تشرين 24 كينيا 73
 2007األول/أكتوبر  تشرين 30 ابراغواي 74
 2007الثاين/نوفمرب  تشرين 5 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 75
 2007األول/ديسمرب  كانون  7 يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  76
 2007األول/ديسمرب  كانون  20 نيبن 77
 2008الثاين/يناير  كانون  21 نيجرياي 78
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 2008شباط/فرباير  5 اجلمهورية العربية السورية 79
 2008شباط/فرباير  20 غينيا 80
 2008أاير/مايو  7 األرجنتني 81
 2008أاير/مايو  9 اجملر 82
 2008أاير/مايو  15 زمبابوي 83
 2008حزيران/يونيو  17 تشاد 84
 2008حزيران/يونيو  19 السودان 85
 2008حزيران/يونيو  20 سيشيل 86
 2008حزيران/يونيو  24 اجلبل األسود 87
 2008متوز/يوليو  1 جورجيا 88
 2008متوز/يوليو  16 سويسرا 89
 2008أيلول/سبتمرب  2 إثيوبيا 90
 2008األول/أكتوبر  تشرين 2 برابدوس 91
 2008األول/أكتوبر  تشرين 14 بوروندي 92
 2008األول/أكتوبر  تشرين 22 الكونغو 93
 2009الثاين/يناير  كانون  15 غرينادا 94
 2009الثاين/يناير  كانون  27 واهلرسكالبوسنة  95
 2009آذار/مارس  5 نيكاراغوا 96
 2009آذار/مارس  30 أفغانستان 97
 2009نيسان/أبريل  21 قطر 98
  2009متوز/يوليو  2 صربيا   99

  2009أيلول/سبتمرب  18 أسرتاليا   100
  2009أيلول/سبتمرب  24 اجلمهورية الدومينيكية   101
  2009أيلول/سبتمرب  25 غرينادين و سانت فنسنت   102
  2009األول/أكتوبر  تشرين 9 هولندا   103
  2009األول/ديسمرب  كانون  14 غياان   104
  2010شباط/فرباير  8 ييت يها  105
  2010شباط/فرباير  15 أذربيجان   106
  2010شباط/فرباير  18 ليسوتو   107
  2010آذار/مارس  10 أوكرانيا   108
  2010آذار/مارس  16 مالوي   109
  2010نيسان/أبريل  1 مجهورية كوراي   110
  2010حزيران/يونيو  17 غينيا االستوائية   111
  2010متوز/يوليو  26 ترينيداد وتوابغو   112
  2010آب/أغسطس  12 تشيكيا   113
  2010آب/أغسطس  31 هندوراس   114
  2010أيلول/سبتمرب  28 مجهورية الكونغو الدميقراطية   115
 2011آذار/مارس  15 كوستاريكا 116
 2011أاير/مايو  26 غامبيا 117
 2011األول/أكتوبر  تشرين 18 مجهورية تنزانيا املتحدة 118
 2011األول/ديسمرب  كانون  8 فلسطني 119
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 2012الثاين/يناير  كانون  12 إندونيسيا 120
 2012شباط/فرباير  7 أنغوال 121
 2012أاير/مايو  11 مجهورية أفريقيا الوسطى 122
 2012حزيران/يونيو  6 اإلمارات العربية املتحدة 123
 2012متوز/يوليو  16 رواندا 124
 2012األول/أكتوبر  تشرين 30 إسواتيين 125
 2013آذار/مارس  19 كولومبيا 126
 2013نيسان/أبريل  25 أنتيغوا وبربودا 127
 2013أاير/مايو  28 فنزويال )مجهورية فنزويال البوليفارية( 128
 2013حزيران/يونيو  4 املغرب 129
 2013متوز/يوليو  2 السلفادور 130
 2013متوز/يوليو  22 العراق 131
 2013آب/أغسطس  9 بلجيكا 132
 2013الثاين/نوفمرب  تشرين 20 جزر القمر 133
 2014األول/ديسمرب  كانون  29 جزر البهاما 134
 2015شباط/فرباير  26 اجلزائر 135
 2015آذار/مارس  24 بليز 136
 2015آذار/مارس  24 موريتانيا 137
 2015نيسان/أبريل  8 أوغندا 138
 2015آب/أغسطس  7 دومينيكا 139
 2015األول/أكتوبر  تشرين 23 ساموا 140
 2016الثاين/يناير  كانون  20 غاان 141
 2016آذار/مارس  9 جنوب السودان 142
 2016نيسان/أبريل  26 سيسانت كيتس ونيف 143
 2016األول/أكتوبر  تشرين 31 ليشيت -تيمور 144
 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 2 تركيا 145
 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 15 أوزبكستان 146
 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 15 نيوي 147
 2020الثاين/يناير  كانون  7 بوتسواان 148
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 امللحق الثالث

 توزيع املقاعد األربعة والعشرين بني الدول األطراف 
 دولًة حبسب اجملموعات االنتخابية ابلتناسب  148البالغ عددها  

 

 اجملموعات
 اخلامسة )ب( اخلامسة )أ( الرابعة الثالثة الثانية األوىل

 اجلزائر جنوب أفريقيا أفغانستان أنتيغوا وبربودا ألبانيا أملانيا 1
 مصر  أنغوال أسرتاليا األرجنتني أرمينيا أندورا 2

اإلمارات العربية  بنني بنغالديش جزر البهاما أذربيجان النمسا 3
 املتحدة

 العراق  بوتسواان كمبوداي برابدوس  بيالروس بلجيكا 4
 األردن  بوركينا فاسو الصني بليز البوسنة واهلرسك كندا 5

 -بوليفيا )دولة  بلغاراي قربص 6
 الكويت  بوروندي اهلند املتعددة القوميات(

 املغرب  الكامرون إندونيسيا الربازيل كرواتيا الدمنرك 7
 موريتانيا جزر القمر منغوليا  شيلي إستونيا إسبانيا 8
 مان عُ  الكونغو نيوي كولومبيا جورجيا فنلندا 9

 فلسطني  كوت ديفوار نيوزيلندا كوستاريكا اجملر فرنسا 10
 قطر  جيبويت مجهورية كوراي كواب التفيا اليوانن 11

مجهورية الو  دومينيكا ليتوانيا يرلنداآ 12
اجلمهورية العربية  إسواتيين الدميقراطية الشعبية

 السورية 
 السودان إثيوبيا ساموا  إكوادور مقدونيا الشمالية آيسلندا 13
 تونس غابون  ليشيت -تيمور السلفادور اجلبل األسود إيطاليا 14
  غامبيا نامفيت غرينادا أوزبكستان لكسمربغ 15

  غاان   غواتيماال بولندا مالطة 16

  غينيا  غياان مجهورية مولدوفا موانكو 17

  غينيا االستوائية  ييتيها رومانيا النرويج 18

  كينيا  هندوراس صربيا هولندا 19

  ليسوتو  جامايكا سلوفاكيا الربتغال 20

21 
اململكة املتحدة 

لربيطانيا العظمى 
 يرلندا الشماليةآو 

   مدغشقر  املكسيك سلوفينيا

   مالوي   نيكاراغوا طاجيكستان السويد 22

   مايل   بنما تشيكيا سويسرا 23

  موريشيوس  ابراغواي أوكرانيا تركيا 24

   موزمبيق   بريو   25

   انميبيا   اجلمهورية الدومينيكية   26

   النيجر   سانت لوسيا   27
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 اجملموعات
 اخلامسة )ب( اخلامسة )أ( الرابعة الثالثة الثانية األوىل

   نيجرياي   سيسانت كيتس ونيف   28

29   
سانت فنسنت 

   أوغندا   وغرينادين

30 
 

   ترينيداد وتوابغو 
مجهورية أفريقيا 

   الوسطى

31 
 

   أوروغواي 
مجهورية الكونغو 

   الدميقراطية

32 
 

 
فنزويال )مجهورية 
   فنزويال البوليفارية(

مجهورية تنزانيا 
   املتحدة

33  
   رواندا    

34   
   السنغال    

   سيشيل        35

   جنوب السودان        36

   تشاد        37

   توغو         38

39  
  زمبابوي   

اجملموع 
(148) 24 24 32 15 39 14 

 ٪
(100) 16.21 16.21 21.62 10.14 26.35 9.46 

املقاعد 
(24) 3.890 3.890 5.188 2.433 6.324 2.270 

 


