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  جلنة التنمية املستدامة
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
   من جدول األعمال٢البند 

        إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
      جدول األعمال املؤقت    
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١    

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢
  :السياساتدورة  ٢٠١١-٢٠١٠واضيعية لدورة التنفيذ اجملموعة امل  - ٣

  النقل؛   )أ(  
  املواد الكيميائية؛  )ب(  
  إدارة النفايات؛  )ج(  
  التعدين؛  )د(  
  .ط االستهالك واإلنتاج املستدامة للربامج املتعلقة بأمناالعشريطار اإل  )هـ(  

  .مسائل أخرى  - ٤
  . للجنةالعشرينجدول األعمال املؤقت للدورة   - ٥
  . عشرةالتاسعة أعمال دورهتا اعتماد تقرير اللجنة عن  - ٦
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  الشروح    
  انتخاب أعضاء املكتب  -  ١  

 من النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي                ١٥تنص املادة     
على أن تنتخب اللجنة، يف بداية اجللسة األوىل من كل دورة عادية، من بـني ممثلـي أعـضائها،                   

وانتخبـت اللجنـة يف دوراهتـا الـسابقة، باإلضـافة           . نرئيسا ومن يلزم للمكتب من أعضاء آخري      
  .إىل الرئيس، أربعة نواب للرئيس، اضطلع أحدهم أيضا مبهمة املقرر

 ما يلي بـشأن ترتيبـات انتخـاب أعـضاء مكتـب             ١٩٩٧/٦٣وقد قرر اجمللس يف قراره        
ل  مــن برنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدو ١٣٦اللجنــة يف املــستقبل، وذلــك تنفيــذا ألحكــام الفقــرة  

  :٢١أعمال القرن 
تعقــد اللجنــة، فــور اختتــام أيــة دورة مــن دوراهتــا العاديــة، اجللــسة األوىل مــن     

دورهتا العادية التالية لغرض واحد هو انتخاب الرئيس اجلديد وسائر أعـضاء املكتـب،              
  . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس١٥وفقا للمادة 

وخـافيري   رئيسا   )رومانيا(الزلو بوربلي   اللجنة   فور اختتام ،  ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤ويف    
نــائبني لــرئيس اللجنــة يف دورهتــا التاســعة  ) أســتراليا( وأنــدرو غولدجينوفــسكي )بنمــا(أريــاس 
ويف اجللــسة نفــسها، قــررت اللجنــة إرجــاء انتخــاب أعــضاء املكتــب اآلخــرين إىل         . عــشرة
  . الحق تاريخ

  . عشرة يف املرفق الثاينوترد قائمة بأعضاء اللجنة يف دورهتا الثامنة  
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -  ٢  
  االقتــصادي واالجتمــاعي مــن النظــام الــداخلي للجــان الفنيــة للمجلــس٧تــنص املــادة   

بــإقرار جــدول أعمــال تلــك الــدورة علــى أســاس   علــى أن تقــوم اللجنــة، يف بدايــة كــل دورة،  
   .جدول األعمال املؤقت

دورهتــا أعمــال  بتقريــر اللجنــة عــن ٢٠١٠/٢٣٤ا يف مقــرره أحــاط اجمللــس علمــقــد و  
  . عشرةالتاسعة عشرة وأقر جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثامنة

  
  : دورة السياسات-  ٢٠١١- ٢٠١٠ضيعية لدورة التنفيذ اجملموعة املوا  -  ٣  

  النقل  )أ(  
  املواد الكيميائية  )ب(  
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  إدارة النفايات  )ج(  
  التعدين  )د(  
  .ط االستهالك واإلنتاج املستدامة للربامج املتعلقة بأمناالعشري طاراإل  )هـ(  

  
تنظــيم أعمــال يــسهم  أن ٢٠٠٣/٦١ يف قــراره  االقتــصادي واالجتمــاعيقــرر اجمللــس  

واصــلة تنفيــذ  وبرنــامج م٢١جلنــة التنميــة املــستدامة يف اإلســراع بتنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
خطـــة (لقمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة  وخطـــة التنفيـــذ ملـــؤمتر ا ٢١جـــدول أعمـــال القـــرن 

 أداءوقـرر اجمللـس يف القـرار نفـسه أنـه مـن أجـل        . على مجيع املستويات ) التنفيذيةجوهانسربغ  
العملـي تكـون   املنحـى  اللجنة واليتها، سيتم تنظيم أعماهلا يف سلسلة مـن دورات التنفيـذ ذات           

ســيكون نظــام الــدورات و. مــدة كــل منــها ســنتني وتــشمل دورة اســتعراض ودورة سياســات 
  :يلي كما

مـايو ملـدة تتـراوح      / أيـار  -أبريـل   /يف نيـسان  ية  الستعراضاللجنة  ا دورات   عقدت  )أ(  
بتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ         وتقـوم   بني أسبوعني وثالثة أسابيع يف السنة األوىل مـن الـدورة،            

طـــة  وخ،٢١ وبرنـــامج مواصـــلة تنفيـــذ جـــدول أعمـــال القـــرن  ،٢١جـــدول أعمـــال القـــرن 
 علــى حتديــد القيــود والعقبــات الــيت تواجــه عمليــة التنفيــذ  مــع التركيــز، التنفيذيــةجوهانــسربغ 

   للدورة؛ اليت مت اختيارهايتعلق باجملموعات املواضيعية  فيما
ستــشمل الــدورات االستعراضــية جــزءا رفيــع املــستوى، وتبــادال للخــربات          )ب(  

 أفـضل املمارسـات     قاسـم  اخلرباء العلميون، وت   اإلقليمية، وإجراء حوارات مع اخلرباء، مبن فيهم      
 تيسري التنفيذ وأنشطة بنـاء القـدرات مثـل مراكـز الـتعلم ومعـارض       رضوالدروس املستفادة، بغ  

  الشراكات؛
  :ستضطلع دورات االستعراض بالتقييم املذكور أعاله على أساس ما يلي  )ج(  
 تعكــس التقــدم تقــارير األمــني العــام عــن حالــة التنفيــذ الــيت ينبغــي أن  ‘١’    

 وبرنامج مواصلة تنفيـذ  ٢١العام احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن     
، علـى أسـاس     التنفيذيـة  وخطة جوهانسربغ    ٢١جدول أعمال القرن    

املعلومـــــات املقدمـــــة يف التقـــــارير القطريـــــة وتقـــــارير مؤســـــسات  
املتحدة وهيئاهتا، وعلـى أسـاس املعلومـات الـواردة مـن املنـاطق             األمم

 ودون اإلقليميـــة، حــــسب االقتـــضاء، ومـــن اجملموعــــات    اإلقليميـــة 
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن تقــارير األمــني العــام عــن حالــة  . الرئيــسية

التنفيــذ ينبغــي أن تتــضمن استعراضــا مفــصال للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ   
جمموعة املـسائل املواضـيعية املختـارة للـدورة علـى مجيـع املـستويات،               
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ــضا أن   ــي أي ــصلة     الإىل تتطــرقوينبغ ــدة املت ــرص اجلدي تحــديات والف
  ؛٢١بتنفيذ جدول أعمال القرن 

مسامهات وكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا وصـناديقها ومرفـق البيئـة              ‘٢’    
  العاملية واملؤسسات املالية والتجارية الدولية؛

 اإلقليمـي    واألنشطة املـضطلع هبـا علـى الـصعيدين         نتائج االجتماعات   ‘٣’    
  ؛ا يكون مناسبام، حسبودون اإلقليمي

فـضال عـن    ن،  و فيها اخلرباء العلمي   نمسامهات اجملموعات الرئيسية، مب     ‘٤’    
ــى أن تؤخــذ يف االعتبــ   ــويني، عل ــان الترب  ١٤٩و ) ز (١٣٩ار الفقرت

 املتوخيـة ، عـن أنـشطتها    التنفيذيـة من خطـة جوهانـسربغ      ) د( و) ج(
واصـلة   وبرنامج م ،٢١يتعلق بتنفيذ جدول أعمال القرن       لنتائج فيما ل

  ؛التنفيذية وخطة جوهانسربغ ،٢١تنفيذ جدول أعمال القرن 
 فهــم حتــسني يف دورة االســتعراض علــى يــتمينبغــي أن يــساعد التقيــيم الــذي    )د(  

 بـشأن الشواغل ذات األولوية يف تنفيذ اجملموعة املواضيعية املختارة وتيسري إجراء مناقشة فعالـة    
   اجملاالت؛تلكالتنفيذ يف  تعزيز بغرضالسياسات خالل سنة السياسات 

ــائج   )هـ(   لــرئيس، حيــدد ل لخــصا، يتــضمن متقريــريف دورة االســتعراض تعــرض نت
 وبرنـامج   ،٢١القيود والعقبات والنهج املمكنة وأفضل املمارسات لتنفيذ جدول أعمال القرن           

  . التنفيذيةوخطة جوهانسربغ ، ٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 
اعتماد برنامج عمل متعدد الـسنوات للجنـة للفتـرة    أيضا  ر اجمللس   ويف القرار نفسه، قر     

علــى  ٢٠١١-٢٠١٠وســيكون برنــامج العمــل املتعــدد الــسنوات للفتــرة . ٢٠٠٣التاليــة لعــام 
  :النحو التايل
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  املسائل الشاملة   اجملموعة املواضيعية

  النقل 
  املواد الكيميائية
  إدارة النفايات

  التعدين
مج املتعلقة بأمنـاط االسـتهالك       للربا العشريطار  اإل

  واإلنتاج املستدامة 

القضاء على الفقر؛ وتغيري أمناط االسـتهالك واإلنتـاج
غري املستدامة؛ ومحايـة وإدارة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة
للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة؛ والتنميــة املــستدامة

العوملة؛ والصحة والتنميـة املـستدامة؛آخذ يف   يف عامل   
ــة؛وال ــة الــصغرية النامي ــة املــستدامة للــدول اجلزري تنمي

ــة ــادرات اإلقليميـ ــا؛ واملبـ ــة املـــستدامة ألفريقيـ والتنميـ
األخــرى؛ ووســائل التنفيــذ؛ وإطــار العمــل املؤســسي

  للتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتعليم 
    

  :بارات منها ما يلي أن يسترشد يف تنفيذ برنامج العمل، جبملة اعتأيضاوقرر اجمللس   
ــا       )أ(   ــداف وفقـ ــات واألهـ ــراءات وااللتزامـ ــذ اإلجـ ــيم تنفيـ ــتعراض وتقيـ ــتم اسـ يـ
، وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال           ٢١ ذات الصلة مـن جـدول أعمـال القـرن            للنصوص
وينبغـــي تنــاول اجملموعـــات  . ، ومقـــررات اللجنــة التنفيذيــة ، وخطــة جوهانـــسربغ  ٢١القــرن  

لـة تأخـذ يف االعتبـار األبعـاد االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة                 املواضيعية بطريقة متكام  
 ٢١م به من أمهيـة مجيـع املـسائل احملـددة يف جـدول أعمـال القـرن        وإزاء ما هو مسلّ   . املستدامة

، ينبغــي أن تــشمل عمليــة التنفيــذ مجيــع هــذه املــسائل علــى قــدم التنفيذيــةوخطــة جوهانــسربغ 
 املـسائل أثنـاء أيـة دورة معينـة ال يقلـل مـن أمهيـة االلتزامـات                  ار بعـض  املساواة، وهلذا فإن اختيـ    

   املقبلة؛الدورات املسائل اليت ينظر فيها أثناءب فيما يتعلق ابهاملتعهد 
هــي حمــددة يف جــدول  أن تبحــث يف كــل دورة وســائل التنفيــذ، كمــا ينبغــي   )ب(  

 وذلك بالنسبة لكـل مـسألة       ،التنفيذية والفصل العاشر من خطة جوهانسربغ       ٢١أعمال القرن   
  أو إجراء أو التزام يتعلق هبا؛

 األخـرى املـشار إليهـا       املـشتركة ينبغي أن تبحـث أيـضا يف كـل دورة املـسائل               )ج(  
  ؛٢٠٠٣/٦١يف مرفق قرار اجمللس 

اإلقليميـــة األخـــرى، املبـــادرات و ةفريقيـــاألتبحـــث يف كـــل دورة املبـــادرات   )د(  
 اجلزريـة الـصغرية الناميـة وأقـل البلـدان منـوا، وذلـك بالنـسبة                 وكذلك املبادرات املتعلقة بالدول   

  الصلة؛ذات جلميع املسائل واإلجراءات واألهداف 
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 إسـهامها يف ينبغي أن تركز اللجنة على املسائل اليت تـستطيع فيهـا أن تـضيف         )هـ(  
قطاعـات،  ال املشتركة بـني  املسائل  و بشأن املسائل القطاعية     اتاحلكوماملشتركة بني   املداوالت  

، والفقـرة  ٢٣ و  ٢١و  ) ح (٣ هفقراتـ ، وخاصـة    ٤٧/١٩١ اجلمعيـة العامـة      وفقا ألحكام قـرار   
  .التنفيذيةمن خطة جوهانسربغ ) و (١٣٩

  
  الوثائق    

ــام عــن اســتعراض       ــر األمــني الع ــدم احملــرز صــوب  اتقري ــقلتق ــستدامة  حتقي ــة امل :  التنمي
أعمــال ة تنفيــذ جــدول ، وبرنــامج مواصــل٢١اســتعراض لتنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 

  )--/E/CN.17/2011 (يةلتنفيذا، وخطة جوهانسربغ ٢١القرن 
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن اخليـــارات املتاحـــة واإلجـــراءات املمكـــن اختاذهـــا يف إطـــار    

ــذ  ــراع بالتنفيـ ــسياسات لإلسـ ــات   : الـ ــدة قطاعـ ــشاملة لعـ ــسائل الـ ــرابط واملـ ــه التـ أوجـ
)E/CN.17/2011/3(  
خليــارات املتاحــة يف جمــال الــسياسات واإلجــراءات املمكــن   تقريــر األمــني العــام عــن ا   

  )E/CN.17/2011/4(النقل : اختاذها من أجل اإلسراع خبطى التنفيذ
ــني    ــر األم ــن أجــل        تقري ــا م ــة واإلجــراءات املمكــن اختاذه ــارات املتاح ــن اخلي ــام ع  الع

 )E/CN.17/2011/5(املواد الكيميائية : اإلسراع خبطى التنفيذ

ــر األمــ   ــن أجــل         انيتقري ــا م ــة واإلجــراءات املمكــن اختاذه ــارات املتاح ــن اخلي ــام ع لع
  )E/CN.17/2011/6(إدارة النفايات : اإلسراع خبطى التنفيذ

ــر األمــ    ــن أجــل        نيتقري ــا م ــة واإلجــراءات املمكــن اختاذه ــارات املتاح ــن اخلي ــام ع  الع
  )E/CN.17/2011/7(التعدين : اإلسراع خبطى التنفيذ

إلطـار العـشري للـربامج املتعلقـة بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج              العـام عـن ا    األمـني   تقرير    
  )E/CN.17/2011/8(املستدامة 

مذكرة من األمانة العامـة بـشأن نتـائج االجتماعـات اإلقليميـة املعنيـة مبوضـوع التنفيـذ                   
)E/CN.17/2011/--(  
ة مذكرة من األمانة العامة بشأن مـشروع برنـامج عمـل شـعبة التنميـة املـستدامة بـإدار                    

  )E/CN.17/2001/11 (٢٠١٣-٢٠١٢تني نالشؤون االقتصادية واالجتماعية لفترة الس
مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بـــشأن أولويـــات العمـــل اخلاصـــة باجملموعـــات الرئيـــسية    

)E/CN.17/2011/12(  
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تقريــر عــن االجتمــاع االستــشاري الــذي يعقــد بــني الــدورات بــشأن إدارة النفايــات       
  )E/CN.17/2011/15) (٢٠١٠نوفمرب /باطـ، تشرين الثاينالر(الصلبة يف أفريقيا 

تقرير عن اجتماع فريـق كبـار اخلـرباء املعقـود بـني الـدورات املعـين بالتنميـة املـستدامة                       
سـانتياغو، تـشرين    (القضايا الناشئة والفرص املتاحة     : موارد الليثيوم يف أمريكا الالتينية    

  )E/CN.17/2011/16) (٢٠١٠نوفمرب /الثاين
وتنشر علـى املوقـع      هبا قدمت باللغة اليت للعلم فقط،   تعمَّم  (قات معلومات أساسية    ور  

  )lwww.un.org/esa/dsd/resources/res-docucsd-19.shtm: التايل الشبكي
  

  للجنة العشرينت للدورة قجدول األعمال املؤ  -  ٤  
،  االقتـصادي واالجتمـاعي   من النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس        ٩وفقا للمادة     

يعرض األمني العام على اللجنة مشروع جدول أعمال مؤقـت لـدورهتا التاليـة، مـشفوعا ببيـان                  
الوثائق اليت ستقدم يف إطار كـل بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال والـسند التـشريعي إلعـدادها،                  

 مـن النظــر يف تلـك الوثـائق مــن زاويـة إسـهامها يف األعمــال الـيت تـضطلع هبــا        وذلـك لتمكينـها  
  .ومدى إحلاح احلاجة إليها وأمهيتها يف ضوء الدورة الراهنة

دورة ( عــشرة للجنــة التاســعة أن ُتعقــد الــدورة ٢٠٠٩/٢٣٥ يف مقــررهوقــرر اجمللــس   
 علمــا يف مقــرره   وأحــاط اجمللــس . ٢٠١١مــايو  / أيــار١٣ إىل ٣يف الفتــرة مــن   ) الــسياسات

 عـشرة وأقـر جـدول األعمـال املؤقــت     الثامنــةدورهتـا  أعمـال   بتقريـر اللجنـة عـن    ٢٠١٠/٢٣٤
  . عشرةالتاسعةلدورهتا 

  
   عشرةالتاسعةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -  ٥  

،  االقتـصادي واالجتمـاعي     من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلـس       ٣٧وفقا للمادة     
  .ة إىل اجمللس تقريرا عن أعمال كل دورة من دوراهتااللجن تقدم 

http://www.un.org/esa/dsd/resources/res-docucsd-19.shtm�
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  املرفق األول 
   عشرة للجنة التنمية املستدامةالتاسعةتنظيم األعمال املقترح للدورة     

ــدورة       ــرح لل ــى    التاســعةأُعــد تنظــيم األعمــال املقت ــاء عل ــاه بن ــبني أدن ــة امل  عــشرة للجن
  .مشاورات غري رمسية أجراها املكتب

  

  الساعة/التاريخ
بنــد جــدول
  الربنامج  األعمال

      مايو/ أيار٦ إىل ٢األسبوع من 
  افتتاح الدورة    مايو/ أيار٢االثنني 

  عامة اللسة اجل    ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب  ١  
  مالحظات استهاللية تديل هبا نائبة األمني العام    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢  
  قة التفاوض اليت أعدها الرئيسعرض مشروع وثي  ٣  
ــة       اجملموعــات ذات /بيانــات تــديل هبــا اجملموعــات اإلقليمي

  املصاحل
تعليقات عامة على مشروع وثيقـة التفـاوض الـيت أعـدها              )تابع( ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  الرئيس
      مايو/ أيار٣الثالثاء 

٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

  ٢ والفريق العامل ١ل الفريق العام: مفاوضات متوازية  )تابع( ٣

      مايو/ أيار٤ألربعاء ا
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

  ٢ والفريق العامل ١الفريق العامل : مفاوضات متوازية  )تابع (٣

      مايو/ أيار٥اخلميس 
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

  ٢ والفريق العامل ١الفريق العامل : مفاوضات متوازية  )تابع( ٣
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  الساعة/التاريخ
بنــد جــدول
  الربنامج  األعمال

      يوما/ أيار٦اجلمعة 
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  ٣٠/١٧-٠٠/١٥و 

  ٢ والفريق العامل ١الفريق العامل : مفاوضات متوازية  )تابع( ٣

  تقرير الفريقني العاملني عن التقدم احملرز يف املفاوضات  )تابع (٣  ٠٠/١٨-٣٠/١٧
 /أيـــار ١٣ إىل ٩األســـبوع مـــن 

  مايو
    

      مايو/ أيار٩االثنني 
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥و 

  ٢ والفريق العامل ١الفريق العامل : مفاوضات متوازية  )بعتا( ٣

      مايو/ أيار١٠الثالثاء 
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
  ٣٠/١٧-٠٠/١٥و 

  ٢ والفريق العامل ١الفريق العامل : مفاوضات متوازية  )تابع (٣

   تقرير الفريقني العاملني عن التقدم احملرز يف املفاوضات  )تابع (٣  ٠٠/١٨-٣٠/١٧
  اجلزء الرفيع املستوى    مايو/يار أ١١األربعاء 

   اجلزءافتتاح    ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  بيانات عامة    
 ١ وزاريان متوازيـان بطريقـة املائـدة املـستديرة           ناجتماعا  )تابع( ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  )حتدَّد املواضيع الحقا (٢و 
      مايو/ أيار١٢اخلميس 

 ٣ائـدة املـستديرة      وزاريان متوازيـان بطريقـة امل      ناجتماعا  )تابع( ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
   )حتدد املواضيع الحقا (٤و 

  ٥ وزاريةالستديرة املائدة امل اجتماع  )تابع( ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      مايو/ أيار١٣اجلمعة 

ــشأن       )تابع( ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ــصلحة ب ــن ذوات امل ــددة م ــني جهــات متع حــوار ب
  “سبل املضي قُدما”
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  الساعة/التاريخ
بنــد جــدول
  الربنامج  األعمال

عة عـشرة للجنـة   رة التاسـ عرض نص القـرار النـهائي للـدو        )تابع( ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  التنمية املستدامة

اعتمــاد قــرارات الــدورة التاســعة عــشرة للجنــة التنميــة           
  املستدامة

  مسائل أخرى  ٤  
  جدول األعمال املؤقت للدورة العشرين للجنة   ٥  
   عشرةالتاسعةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   ٦  
   عشرة للجنةالتاسعةاختتام الدورة     
  لسة األوىل للدورة العشرين للجنةاجل    
  للجنةالعشرين انتخاب أعضاء مكتب الدورة     
    



E/CN.17/2011/1  
 

11-20230 11 
 

  املرفق الثاين
   عشرةالتاسعةقائمة أعضاء جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا     

  
  رومانيا  حتاد الروسيالا

  سويسرا  إثيوبيا
  الصني  األرجنتني
  ابونغ  إريتريا
  فرنسا  أستراليا
  لبنيالف  إستونيا
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   إسرائيل
  قريغيزستان  أملانيا

  كازاخستان  اإلمارات العربية املتحدة
  كندا  أنتيغوا وبربودا

  كوبا  أوروغواي
  كوت ديفوار  أوكرانيا
  كولومبيا  باكستان
  التفيا  الربازيل
  لكسمربغ  بلجيكا

  ماليزيا  بنغالديش
  مالوي  بنما
  عربية السعوديةاململكة ال  بنن
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  بريو

  منغوليا  بيالروس
  موريشيوس  تايلند 
  ناميبيا  توغو
  النرويج  اجلزائر

  نيجرييا  جزر البهاما
  هولندا  اجلماهريية العربية الليبية

  الواليات املتحدة األمريكية  مجهورية الكونغو الدميقراطية
    ركالدامن

  
  


