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DCE/17/6.CP/13 
 9/2/2017 باريس،
 فرنسي: األصل

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية حمايـــــة وتعزيــــز
 تنـوع أشكال التعبيـــر الثقــافي

 

 الدورة العادية السادسة
 2باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 2017حزيران/يونيو  12-15
 

 انتخاب أعضاء اللجنة :من جدول األعمال المؤقت 13البند 

متر األطراف، يقوم من النظام الداخلي ملؤ  1٦عماًل بأحكام املادة 
 .املؤمتر كل عامني بانتخاب نصف الدول األعضاء يف اللجنة

 13القرار املطلوب: الفقرة 
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من االتفاقية، انتخب مؤمتر األطراف يف دورته العادية األوىل جلنة دولية  23من املادة  4و 1طبقاً ألحكام الفقرتني  - 1
وأجريت  فيما يلي باسم "اللجنة". عضوًا ويشار إليها 24ثقايف تتألف من حكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري ال

 منذ ذلك احلني مخسة انتخابات. ويرد يف امللحق األول عرضاً عاماً لنتائج تلك االنتخابات.

 رتاح الدورة احلالية ملؤمتمن النظام الداخلي، سألت األمانة مجيع الدول األطراف قبل افت 17.1وطبقًا للمادة  - 2
 ملؤقتة لرتشيحات الدول األطرافاألطراف بثالثة أشهر، عما إذا كانت تعتزم أن ترتشح النتخابات اللجنة. وترد القائمة ا

مؤمتر األطراف  ل افتتاحللرتشيحات قب، ُتستكمل القائمة املؤقتة 17.3. وطبقاً للمادة DCE/17/6.CP/INF.3يف الوثيقة 
 ر.فتتاح املؤمتخالل الساعات الثماين واألربعني اليت تسبق اترشيح . ولن يُقبل أي بثمان وأربعني ساعة

سنوات  اء يف اللجنة هي أربعالدول األعض مدة عضويةمن النظام الداخلي ملؤمتر األطراف على أن  1٦وتنص املادة  - 3
تعاقبتني إال إذا قدمت إحدى تني مدولة ما لعضوية اللجنة لفرت  وال جيوز انتخاب .من االتفاقية 1،23ألحكام املادة وفقاً 

طابق عدد الدول املرشحة ت(. وتعين "حالة التعادل" state-cleanل" )باسم "حالة التعادما يعرف  موعات اإلقليميةاجمل
 .وعدد املقاعد اليت ينبغي شغلها

موعات جمال يتم هذا االنتخاب على أساس تشكيلالنظام الداخلي ملؤمتر األطراف على أن من  15املادة وتنص  -4
 موعةاجملتتكون  للممارسة املتبعة يف املؤمتر العام لليونسكو، لليونسكو كما حددها املؤمتر العام لليونسكو. ووفقاً  االنتخابية

 (.اخلامسة من جمموعتني فرعيتني إحدامها للدول األفريقية )اخلامسة )أ(( واألخرى للدول العربية )اخلامسة)ب(

، أي بتقسيم عدد األطراف يف كل جمموعة انتخابية على عدد األطراف مبدأ التناسبساس وجيري االنتخاب على أ - 5
باتت أحكام االتفاقية  ،2017و حزيران/يوني 12 ويف ة.بعدد املقاعد املتاح ةاحلاصل النسبة املئوية يف االتفاقية وضرب

 نظر امللحق الثاين(.ا ويف إحدى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي )دولة طرفاً  144 سارية يف

موعات االنتخابية اجملبني  التوزيع النسبي للمقاعد األربعة والعشرينمن النظام الداخلي، يكون  15للمادة وطبقاً  - ٦
ملؤمتر األطراف على النحو التايل )انظر  السادسةالست ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة الدولية احلكومية يف الدورة العادية 

 ى قائمة الدول األطراف استناداً إىل حساب اجملموعات االنتخابية القائم على مبدأ التناسب(:لالطالع عل ثالثالامللحق 

 مقعد؛ 3.832من الدول األطراف يف االتفاقية، أي  ٪15.97اجملموعة األوىل متثل  -
 مقعد؛ 3.832من الدول األطراف يف االتفاقية، أي  ٪15.97اجملموعة الثانية متثل  -
 مقعد؛ 5.332من الدول األطراف يف االتفاقية، أي  ٪22.22موعة الثالثة متثل اجمل -
 مقعد؛ 2.332متثل من الدول األطراف يف االتفاقية، أي  ٪9.72اجملموعة الرابعة  -
 مقعد؛ ٦.331من الدول األطراف يف االتفاقية، أي  ٪2٦.38اجملموعة اخلامسة )أ( متثل  -
 مقعد؛ 2.332من الدول األطراف يف االتفاقية، أي  ٪9.72ل اجملموعة اخلامسة )ب( متث -
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ملقاعد مبا يتناسب مع عدد الدول اساب ح دولة، فإن 144 بالغ عددهاللتوزيع اإلقليمي للدول األطراف الونظراً  - 7
 .لكل جمموعة انتخابيةمقعد  ٦.331و 2.332 ما بني يؤدي إىل ختصيصيف كل جمموعة  األطراف

ختصيص  تنص علىملؤمتر األطراف من النظام الداخلي  15.2اللجنة، فإن املادة  خيص توزيع املقاعد يفولكن فيما  - 8
 .ثالثة مقاعد على األقل وستة مقاعد على األكثر لكل جمموعة انتخابية

من النظام  15.2 أنه يتعني تطبيق املادة العادية الثانية تهدور  يفأثناء انتخاب أعضاء اللجنة  فمؤمتر األطرا واعترب - 9
توزيع ما تبقى و  موعات االنتخابية( لكل جمموعة من اجملمقاعد 3وهو )املقاعد  لضمان ختصيص احلد األدىن من الداخلي

موعات االنتخابية األخرى بالتناسب )انظر احملضر التفصيلي للدورة العادية الثانية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية اجملعلى ها من
 (.CE/11/3.CP/209/4من الوثيقة  110ل التعبري الثقايف، الفقرة محاية وتعزيز أشكا

الثالثة  اتأثناء الدور  تالذي جر  اتأعضاء اللجنة يف االنتخاب اعتمد مؤمتر األطراف هذه املنهجية لدى جتديدقد و  -10
من الوثيقة  152طراف، الفقرة )انظر احملضر التفصيلي للدورة العادية الثالثة ملؤمتر األ ملؤمتر األطرافوالرابعة واخلامسة 
CE/13/4.CP/4 من الوثيقة 300ملؤمتر األطراف، الفقرة  الرابعةاحملضر التفصيلي للدورة العادية ، و CE/15/5.CP/4 ،

 .(DCE/17/6.CP/4 الوثيقة اخلامسة،لدورة العادية احمضر ومشروع 

، قد يرغب مؤمتر األطراف 15.2، وطبقاً للمادة العادية السادسة انتخاب أعضاء اللجنة يف هذه الدورة وألغراض -11
 يف إعمال مبدأ التناسب لتوزيع املقاعد الستة املتبقية على النحو اآليت: 

 الجدول: توزيع المقاعد بحسب المجموعات االنتخابية بالتناسب
 الخامسة )ب( الخامسة )أ( الرابعة الثالثة الثانية األولى المجموع المجموعات 

ألدنى العدد ا
املوزعة  للمقاعد

حبسب اجملموعات 
االنتخابية )تطبيق 

 (15.2املادة 

3 3 3 3 3 3 18 

الحساب 
توزيع ل *بالتناسب

 املقاعد الستة املتبقية 

 دولة عضواً  23
=(19.82٪) 

 دولة عضواً  23
=(19.82٪) 

 دولة عضواً  32
=(27.58٪) 

دولة عضواً  38 ال ينطبق
ضواً دولة ع 11٦ ال ينطبق (32.75٪)=

=(100٪) 

المقاعد التي عدد 
يمكن توزيعها 

 **بالتناسب

 xمقاعد  ٦
19.82٪ 

 مقعد 1.189= 

 xمقاعد  ٦
19.82٪ 

 مقعد 1.189= 

 xمقاعد  ٦
27.58٪  =
 مقعد ٦55.1

 ال ينطبق
 xمقاعد  ٦

32.75٪ 
 مقعد 1.9٦5= 

 ٦ ال ينطبق

المقاعد التي جمموع 
 توزيعها يمكن

بحسب 
المجموعات 

 ***االنتخابية

3  +1.189 
 =4.189 

3  +1.189 
 =4.189 

3  +1.٦55 
 =4.٦55 3 3  +1.9٦5 

 =4.9٦5 3 24 
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 15.2أساليب احلساب طبقاً للمادة 
نسبة الدول  =العدد اإلمجايل للدول األطراف  ÷العدد اإلمجايل للدول األطراف من كل جمموعة من اجملموعات االنتخابية  *

 ات االنتخابية مقارنة باجملموعاألطراف من كل جمموعة من اجملموع
نسبة الدول األطراف من كل جمموعة من اجملموعات  x( اليت يتعني توزيعها على اجملموعات االنتخابية ٦احلد األقصى للمقاعد ) **

 االنتخابية = العدد اإلضايف للمقاعد اليت ينبغي توزيعها بالتناسب
ابية + العدد اإلمجايل للمقاعد اليت يتعني توزيعها بالتناسب = العدد اإلمجايل احلد األدىن للمقاعد حبسب اجملموعات االنتخ ***

 للمقاعد اليت يتعني توزيعها حبسب اجملموعات االنتخابية

وحتقيقا هلذا ويتعني على مؤمتر األطراف أن يتفق على توزيع مجيع املقاعد الشاغرة حبسب اجملموعات االنتخابية.  -12
، ويف هذه احلالة تُطبق احلسابات املعروضة يف اجلدول الوارد من النظام الداخلي 15.2املادة  تند إىليسأن  جيوز لهالغرض، 
 .11يف الفقرة 

 القرار التايل: اعتماد مشروعقد يرغب مؤمتر األطراف يف و  -13

 CP 13.6شروع القرار م

 ن مؤمتر األطراف،إ

 ومالحقها، /CP/17/6DCE.13الوثيقة  قد درسو  - 1

ألغراض انتخاب أعضاء اللجنة يف هذه الدورة أن توزع املقاعد االثين عشر بني اجملموعات االنتخابية على  قرري - 2
النحو التايل: اجملموعة األوىل )...(؛ واجملموعة الثانية )...(؛ واجملموعة الثالثة )...(؛ واجملموعة الرابعة )...(؛ 

 مسة )ب( )...(.واجملموعة اخلامسة )أ( )...(؛ واجملموعة اخلا

 



DCE/17/6.CP/13  
Annex I – Page 5 

 الملحق األول

 حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافيالدولية الجنة للأعضاء ا

 

اللجنة الدولية 
 الحكومية األولى

كانون   
 األول/ديسمبر

2007 

اللجنة الدولية 
 الثانيةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2008 

اللجنة الدولية 
 الثالثةالحكومية 

كانون   
 ول/ديسمبراأل

2009 

اللجنة الدولية 
 الرابعةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2010 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 الخامسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2011 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 السادسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2012 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 السابعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2013 

ية اللجنة الدول
 الثامنةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2014 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 التاسعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2015 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 العاشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2016 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 الحادية عشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2017 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 ةالثانية عشر 

كانون   
 األول/ديسمبر

2018 

المجموعة 
  األولى

 x x x x       x x  أملانيا

     x x x x      السويد

     x x x x     سويسرا

 x x x x x x     x x فرنسا

           x x  فنلندا

       x x x x x x كندا

         x x x x غلكسمرب 

اململكة املتحدة 
 لربيطانيا العظمى

 آيرلندا الشماليةو 

      x x x x   

   x x     x x x x  النمسا

         x x x x  اليونان

المجموعة 
  الثانية

     x x x x      أرمينيا

       x x x x x x  ألبانيا

       x x x x    بلغاريا

   x x x x        بيالروس
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اللجنة الدولية 
 الحكومية األولى

كانون   
 األول/ديسمبر

2007 

اللجنة الدولية 
 الثانيةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2008 

اللجنة الدولية 
 الثالثةالحكومية 

كانون   
 ول/ديسمبراأل

2009 

اللجنة الدولية 
 الرابعةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2010 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 الخامسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2011 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 السادسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2012 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 السابعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2013 

ية اللجنة الدول
 الثامنةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2014 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 التاسعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2015 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 العاشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2016 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 الحادية عشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2017 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 ةالثانية عشر 

كانون   
 األول/ديسمبر

2018 

اجلمهورية 
 التشيكية

          x x 

هورية مقدونيا مج
اليوغوسالفية 

 السابقة

    x x x x     

 x x           سلوفاكيا

           x x سلوفينيا

         x x x x كرواتيا

   x x x x   x x x x   ليتوانيا

المجموعة 
 الثالثة

 

     x x x x      األرجنتني

   x x x x       أوروغواي

 x x           باراغواي

 x x x x x x     x x  لربازيلا

 x x           بريو

سانت فنسنت 
 وغرينادين

    x x x x     

   x x x x   x x x x سانت لوسيا

           x x غواتيماال

       x x x x   كوبا

         x x x x  املكسيك

 هندوراس
 
 

    x x x x     
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اللجنة الدولية 
 الحكومية األولى

كانون   
 األول/ديسمبر

2007 

اللجنة الدولية 
 الثانيةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2008 

اللجنة الدولية 
 الثالثةالحكومية 

كانون   
 ول/ديسمبراأل

2009 

اللجنة الدولية 
 الرابعةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2010 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 الخامسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2011 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 السادسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2012 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 السابعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2013 

ية اللجنة الدول
 الثامنةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2014 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 التاسعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2015 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 العاشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2016 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 الحادية عشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2017 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 ةالثانية عشر 

كانون   
 األول/ديسمبر

2018 

 المجموعة
 الرابعة

 

   x x x x        أسرتاليا

   x x x x       أفغانستان

 x x           إندونيسيا

مجهورية الو 
الدميقراطية 

 الشعبية

  x x x x       

       x x x x x x  الصني

     x x x x     فيتنام

         x x x x اهلند

المجموعة 
 الخامسة )أ(

 

   x x x x        إثيوبيا

           x x بوركينا فاسو

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

          x x 

         x x x x  جنوب أفريقيا

     x x x x     زمبابوي

         x x x x  السنغال

     x x x x      غينيا

       x x x x    الكامرون

 x x           كوت ديفوار

     x x x x     الكونغو

       x x x x   كينيا
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اللجنة الدولية 
 الحكومية األولى

كانون   
 األول/ديسمبر

2007 

اللجنة الدولية 
 الثانيةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2008 

اللجنة الدولية 
 الثالثةالحكومية 

كانون   
 ول/ديسمبراأل

2009 

اللجنة الدولية 
 الرابعةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2010 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 الخامسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2011 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 السادسة

كانون   
 األول/ديسمبر

2012 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 السابعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2013 

ية اللجنة الدول
 الثامنةالحكومية 

كانون   
 األول/ديسمبر

2014 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 التاسعة
كانون   

 األول/ديسمبر

2015 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 العاشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2016 

اللجنة الدولية 
الحكومية 

 الحادية عشرة
كانون   

 األول/ديسمبر

2017 

اللجنة الدولية 
الحكومية 
 ةالثانية عشر 

كانون   
 األول/ديسمبر

2018 

           x x ايلم

   x x x x       مدغشقر

         x x x x  موريشيوس

 x x           نيجرييا

المجموعة 
 الخامسة )ب(

 

       x x x x    األردن

اإلمارات العربية 
 املتحدة

      x x x x   

   x x x x x x x x x x *تونس

         x x x x عمان

     x x x x      الكويت

 x x           املغرب

 
خالل الدورة العادية الرابعة ملؤمتر األطراف لتمكني تونس من متديد عضويتها للمرة الثانية على التوايل.1٦أُلغيت املادة  *
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 الثانيالملحق 
 الدول األطراف في االتفاقية

 اريخ إيداع الوثيقةت لدولا 
 28/11/2005 نداك  1
 29/3/200٦ وريشيوسم  2
 5/7/200٦ سيكملكا  3
 20/7/200٦ ومانيار   4
 31/7/200٦ وناكوم  5
 4/8/200٦ وليفياب  ٦
 9/8/200٦ يبويتج  7
 31/8/200٦ رواتياك  8
 5/9/200٦ وغوت  9

 ٦/9/200٦ يالروسب  10
 11/9/200٦ دغشقرم  11
 15/9/200٦ وركينا فاسوب  12
 5/10/200٦ هورية مولدوفامج  13
 1٦/10/200٦ ريوب  14
 25/10/200٦ واتيماالغ  15
 7/11/200٦ لسنغالا  1٦
 8/11/200٦ كوادورإ  17
 9/11/200٦ ايلم  18
 17/11/200٦ لبانياأ  19
 22/11/200٦ لكامرونا  20
 29/11/200٦ اميبيان  21
 15/12/200٦ هلندا  22
 18/12/200٦ نلنداف  23
 18/12/200٦ لنمساا  24
 18/12/200٦ رنساف  25
 18/12/200٦ اسبانيا  2٦
 18/12/200٦ لسويدا  27
 18/12/200٦ لدمناركا  28
 18/12/200٦ لوفينياس  29
 18/12/200٦ ستونيا إ  30
 18/12/200٦ لوفاكياس  31
 18/12/200٦ كسمربغل  32
 18/12/200٦ يتوانيال  33
 18/12/200٦ الطةم  34
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 اريخ إيداع الوثيقةت لدولا 
 18/12/200٦ لغارياب  35
 19/12/200٦ ربصق  3٦
 21/12/200٦ نوب أفريقياج  37
 22/12/2007 يرلنداا  38
 3/1/2007 ليونانا  39
 1٦/1/2007 لربازيلا  40
 17/1/2007 لنرويجا  41
 18/1/2007 وروغوايأ  42
 22/1/2007 نماب  43
 30/1/2007 لصنيا  44
 1/2/2007 انت لوسياس  45
 1/2/2007 يسلنداآ  4٦
 ٦/2/2007 ندوراأ  47
 15/2/2007 ونست  48
 1٦/2/2007 ألردنا  49
 19/2/2007 يطالياإ  50
 27/2/2007 رمينياأ  51
 12/3/2007 ملانياأ  52
 13/3/2007 يليش  53
 14/3/2007 لنيجرا  54
 1٦/3/2007 لربتغالا  55
 1٦/3/2007 مانع  5٦
 1٦/4/2007 وت ديفوارك  57
 4/5/2007 امايكاج  58
 15/5/2007 ابونغ  59
 22/5/2007 هورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةمج  ٦0
 29/5/2007 وباك  ٦1
 31/5/2007 نغالديشب  ٦2
 ٦/7/2007 تفياال  ٦3
 3/8/2007 لكويتا  ٦4
 7/8/2007 يتنامف  ٦5
 17/8/2007 ولنداب  ٦٦
 23/8/2007 صرم  ٦7
 19/9/2007 مبودياك  ٦8
 5/10/2007 يوزيلندان  ٦9
 15/10/2007 نغوليام  70
 18/10/2007 وزمبيقم  71
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 اريخ إيداع الوثيقةت لدولا 
 24/10/2007 اجيكستانط  72
 24/10/2007 ينياك  73
 30/10/2007 اراغوايب  74
 5/11/2007 هورية الو الدميقراطيةمج  75
 7/12/2007 لندا الشماليةير آململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و ا  7٦
 20/12/2007 ننيب  77
 21/1/2008 يجرييان  78
 5/2/2008 جلمهورية العربية السوريةا  79
 20/2/2008 ينياغ  80
 7/5/2008 ألرجنتنيا  81
 9/5/2008 جملرا  82
 15/5/2008 مبابويز   83
 17/٦/2008 شادت  84
 19/٦/2008 لسودانا  85
 20/٦/2008 يشيلس  8٦
 24/٦/2008 جلبل األسودا  87
 1/7/2008 ورجياج  88
 1٦/7/2008 ويسراس  89
 2/9/2008 إثيوبيا  90
 2/10/2008 ربادوسب  91
 14/10/2008 ورونديب  92
 22/10/2008 لكونغوا  93
 15/1/2009 ريناداغ  94
 27/1/2009 لبوسنة واهلرسكا  95
 5/3/2009 يكاراغوان  9٦
 30/3/2009 أفغانستان  97
 21/4/2009 قطر  98
 2/7/2009 صربيا  99

 18/9/2009 أسرتاليا  100
 24/9/2009 اجلمهورية الدومينيكية  101
 25/9/2009 سانت فنسنت وغرينادين  102
 9/10/2009 هولندا  103
 14/12/2009 غيانا  104
 8/2/2010 هايييت  105
 15/2/2010 أذربيجان  10٦
 18/2/2010 ليسوتو  107
 10/3/2010 أوكرانيا  108
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 اريخ إيداع الوثيقةت لدولا 
 1٦/3/2010 مالوي  109
 1/4/2010 مجهورية كوريا  110
 17/٦/2010 غينيا االستوائية  111
 2٦/7/2010 ترينيداد وتوباغو  112
 12/8/2010 اجلمهورية التشيكية  113
 31/8/2010 هندوراس  114
 28/9/2010 مجهورية الكونغو الدميقراطية  115
 15/3/2011 كوستاريكا  11٦
 2٦/5/2011 غامبيا  117
 18/10/2011 مجهورية تنزانيا املتحدة  118
 8/12/2011 فلسطني  119
 12/1/2012 إندونيسيا  120
 7/2/2012 أنغوال  121
 11/5/2012 مجهورية أفريقيا الوسطى  122
 ٦/٦/2012 اإلمارات العربية املتحدة  123
 1٦/7/2012 رواندا  124
 30/10/2012 سوازيلند  125
 19/3/2013 كولومبيا  12٦
 25/4/2013 أنتيغا وبربيودا  127
 28/5/2013 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية   128
 4/٦/2013 املغرب  129
 2/7/2013 السلفادور  130
 22/7/2013 راقالع  131
 9/8/2013 بلجيكا  132
 20/11/2013 جزر القمر  133
 29/12/2014 البهاما  134
 2٦/2/2015 اجلزائر  135
 24/3/2015 بليز  13٦
 24/3/2015 موريتانيا  137
 8/4/2015 أوغندا  138
 7/8/2015 دومينيكا  139
 23/10/2015 ساموا  140
 20/1/201٦ غانا  141
 9/3/201٦ جنوب السودان  142
 2٦/4/201٦ سانت كيتس ونيفيس  143
 31/10/201٦ ليشيت -تيمور   144
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 الملحق الثالث

 144توزيع المقاعد األربعة والعشرين بين الدول األطراف البالغ عددها 

 بحسب المجموعات االنتخابية بالتناسب

 
 المجموعات

 الخامسة )ب( الخامسة )أ( الرابعة الثالثة الثانية األولى

 األردن إثيوبيا أسرتاليا األرجنتني أذربيجان إسبانيا 1

 اإلمارات العربية املتحدة أنغوال أفغانستان إكوادور أرمينيا أملانيا 2

 تونس أوغندا إندونيسيا أنتيغا وبربيودا إستونيا أندورا 3

 اجلزائر نيبن بنغالديش أوروغواي ألبانيا يرلنداا 4

العربية  اجلمهورية بوركينا فاسو ليشيت -تيمور  باراغواي أوكرانيا آيسلندا 5
 السورية

 السودان بوروندي مجهورية كوريا الربازيل بلغاريا إيطاليا ٦

مجهورية الو  بربادوس البوسنة واهلرسك الربتغال 7
 العراق تشاد الدميقراطية الشعبية

 عمان توغو ساموا بليز بولندا بلجيكا 8
 فلسطني جزر القمر الصني بنما بيالروس الدامنرك 9

املتعددة  -بوليفيا )دولة  ل األسوداجلب السويد 10
 قطر مجهورية أفريقيا الوسطى فيتنام القوميات(

 الكويت مجهورية تنزانيا املتحدة كمبوديا بريو اجلمهورية التشيكية سويسرا 11

مجهورية مقدونيا  فرنسا 12
مجهورية الكونغو  منغوليا ترينيداد وتوباغو السابقةاليوغوسالفية 

 مصر الدميقراطية

 املغرب جنوب أفريقيا نيوزيلندا جامايكا مجهورية مولدوفا فنلندا 13
 موريتانيا جنوب السودان اهلند البهاما جورجيا قربص 14
  جيبويت  اجلمهورية الدومينيكية رومانيا كندا 15
  رواندا  دومينيكا سلوفاكيا لكسمربغ 1٦

سانت فنسنت  سلوفينيا مالطة 17
  زمبابوي  وغرينادين

18 
اململكة املتحدة لربيطانيا 

يرلندا آالعظمى و 
 الشمالية

  السنغال  سانت كيتس ونيفس صربيا

   سوازيلند   سانت لوسيا طاجيكستان موناكو 19
   سيشل   السلفادور كرواتيا النرويج 20
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 المجموعات

 الخامسة )ب( الخامسة )أ( الرابعة الثالثة الثانية األولى
   غابون   شيلي التفيا النمسا 21

   غامبيا   غرينادا ليتوانيا هولندا 22

   غانا   غواتيماال راجمل اليونان 23
   غينيا   غيانا   24

 -فنزويال )مجهورية    25
 البوليفارية(

   غينيا االستوائية  

   الكامريون   كوبا   2٦

   كوت ديفوار   كوستاريكا   27

   الكونغو   كولومبيا   28

   كينيا   املكسيك    29

   ليسوتو   نيكاراغوا     30

   مايل   يييتاه     31
   مدغشقر   هندوراس     32

   مالوي        33
   موريشيوس        34
   موزمبيق         35
  ناميبيا     3٦
  النيجر     37
  نيجرييا     38

اجملموع 
(144) 23 23 32 14 38 14 

٪ 
 (100) 15.97 15.97 22.22 9.72 26.38 9.72 

 املقاعد
(24) 3.832 3.832 5.332 2.332 6.331 2.332 

 


