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2018 2019 
تنتهي مدد ا عضويددددددددددددددد  دد    

 كان ن عألول/د سمرب  31
 ٢٠١٩ أن ورع أفغانستان   

 ٢٠٢١ أنغ ال عجلزعئر
 ٢٠٢١ أرمينيا أن ورع

 ٢٠١٩ أذربيجان أذربيجان
 ٢٠٢٠ بيالروس بيالروس
 ٢٠١٩ بنن بلجيكا

 ٢٠٢١ عضربعز ل بنن
 ٢٠١٩ )أ(كمب داي عضكامريون

 ٢٠١٩ عضكامريون كن ع
 ٢٠٢١ كن ع تشاد
 ٢٠١٩ تشاد شيلي
 ٢٠١٩ عضصني عضصني

 ٢٠١٩ ك ض مبيا ك ض مبيا
 ٢٠١٩ عض عمنرك تشيكيا
 ٢٠٢٠ إك عدور عض عمنرك
 ٢٠٢١ مصر إك عدور

 ٢٠٢٠ عضسلفادور عضسلفادور
 ٢٠١٩ إس عتيين إس عتيين

 ٢٠٢١ إثي بيا فرنسا
 ٢٠٢٠ فرنسا أملانيا
 ٢٠٢٠ أملانيا غاان

 ٢٠٢٠ غاان غياان
 ٢٠٢٠ عهلن  عهلن 

 ٢٠٢١ عإلسالمي ( -إ رعن )مجه ر    عضورعق
 ٢٠٢٠ أ رضن ع أ رضن ع
 ٢٠٢١ جاما كا إ طاضيا
 ٢٠٢٠ عضياابن عضياابن
 ٢٠٢١ كينيا ضبنان

 ٢٠٢١ ضكسمربغ مالوي
 ٢٠٢٠ مالوي عملكسيك

 ٢٠٢١ مايل عملغرب



2018 2019 
تنتهي مدد ا عضويددددددددددددددد  دد    

 كان ن عألول/د سمرب  31
 ٢٠٢٠ )ب(ماضط  نيجرياي   

 ٢٠٢٠ عملكسيك عضنرو ج
 ٢٠٢٠ عملغرب بريو

 ٢٠٢١ ه ضن ع عضفلبني
 ٢٠١٩ عضنرو ج مجه ر   ك راي

 ٢٠٢١ ابكستان مجه ر   م ض وفا
 ٢٠٢١ ابرعغ عي رومانيا

 ٢٠٢٠ عضفلبني عالحتاد عضروسي
 ٢٠١٩ مجه ر   ك راي روعن ع

 ٢٠١٩ رومانيا وجزر غر ناد نسانت فنسنت 
 ٢٠١٩ عالحتاد عضروسي عضص مال

 ٢٠١٩ سانت فنسنت وجزر غر ناد ن جن ب أفر قيا
 ٢٠٢١ عململك  عضوربي  عضسو د   إسبانيا

 ٢٠٢٠ عضس دعن عضس دعن
 ٢٠٢٠ ت غ  طاجيكستان

 ٢٠٢٠ تركيا ت غ 
 ٢٠٢١ تركمانستان تركيا

 ٢٠٢١ أوكرعنيا عإلمارعت عضوربي  عملتح ا
 ٢٠١٩ عململك  عملتح ا ضرب طانيا عضوظمى وأ رضن ع عضشماضي  عململك  عملتح ا ضرب طانيا عضوظمى وأ رضن ع عضشماضي 

 ٢٠٢١ عض الايت عملتح ا عألمر كي  عض الايت عملتح ا عألمر كي 
 ٢٠٢٠ أوروغ عي أوروغ عي

 ٢٠١٩ عضب ضيفار  ( -فنزو ال )مجه ر    عضب ضيفار  ( -فنزو ال )مجه ر   
 ٢٠١٩ )ج(عضيمن فييت انم

 
كان ن   1عنتخبت من قبل عجلموي  عضوام  ضتحل حمل طاجيكستان عضيت ستتخلى عن مقو ها ععتبارع من  )أ( 

 .2019 نا ر  عضثاين/

عضثاين/ نا ر كان ن   1عنتخبت من قبل عجلموي  عضوام  ضتحل حمل إسدددددبانيا عضيت سدددددتتخلى عن مقو ها ععتبارع من  )ب( 
2019. 

كان ن  1 عنتخب من قبل عجلموي  عضوام  ضيحل حمل عإلمارعت عضوربي  عملتح ا عضيت سددددتتخلى عن مقو ها ععتبارع من )ج( 
 .2019عضثاين/ نا ر 


