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 اجمللس
 

40 حزيران/يونيو 42 اعتبارا من) 23) 
 

 Wilfred J. Ngirwa السيد: الرئيس املستقل للمجلس
    

 (2) الفلبني (3)تركيا (3)االحتاد الروسي
 (1)الكامريون (3)ترينيداد وتوباغو (3)األرجنتني

 (3)كندا (1)توغو (2)األردن
 (3) كوبا (1)اجلزائر (2) إريرتيا

 (2)الكونغو (3)مجهورية إيران اإلسالمية (1)أسرتاليا
 (3)ليبرييا (2)مجهورية فنزويال البوليفارية (1)أفغانستان

 (3)مدغشقر (2)مجهورية كوريا (1)إكوادور
 (1)مصر (3)جنوب أفريقيا (2)أملانيا

 (3)املغرب (1)الدامنرك (1)إندونيسيا
 (3)املكسيك (2)السلفادور (3)أنغوال
 (1) اململكة العربية السعودية (2)شيلي (1)إيطاليا

 (2)اململكة املتحدة  (2)الصني (1)باكستان
 (1)اهلند (3)العراق (3)الربازيل
 (3)هنغاريا (2) غابون (2)الربتغال

 (3)الواليات املتحدة األمريكية (1)غينيا (2)بنغالديش
 (2) اليابان (1) فرنسا (1)بولندا
   (2)تايلند

 .2112حزيران /يونيو 31حتى  2111 األولكانون /ديسمرب 1من : مدة الوالية  (1)
 (2112حزيران /يونيو)مؤمتر حتى نهاية الدورة التاسعة والثالثني لل 2112متوز /يوليو 1من : مدة الوالية  (2)
 .2112حزيران /يونيو 31حتى ( 2113حزيران /يونيو)من نهاية الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر : مدة الوالية  (3)
 

 اجمللس
 

40 متوز/يوليو 2 اعتبارا من) 22) 
 

 Wilfred J. Ngirwa السيد: الرئيس املستقل للمجلس
 

 (2)كندا (2)ترينيداد وتوباغو (2)االحتاد الروسي
 (2) كوبا (3)اجلزائر (2)األرجنتني

 (1)الكونغو (3)اجلمهورية التشيكية (1)األردن
 (2)ليبرييا (2)مجهورية إيران اإلسالمية (1) إريرتيا

 (3)مالي (1)مجهورية فنزويال البوليفارية (3)أسرتاليا
 (3)ماليزيا (1)مجهورية كوريا (3)أفغانستان

 (2)مدغشقر (2)جنوب أفريقيا (3)إكوادور
 (3)مصر (3)زميبابوي (1)أملانيا
 (2)املغرب (1)السلفادور (2)أنغوال

 (2)املكسيك (1)شيلي (3)آيسلندا
 (3)السعوديةاململكة العربية  (1)الصني (3)إيطاليا

 (1)اململكة املتحدة  (2)العراق (3)باكستان
 (3) اهلند (1) غابون (2)الربازيل
 (2)هنغاريا (3) فرنسا (1)الربتغال

 (2)الواليات املتحدة األمريكية (1) الفلبني (1)بنغالديش
 (1) اليابان (3)الكامريون (1)تايلند
   (2)تركيا

 (2112حزيران /يونيو)نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  حتى 2112 متوز/يوليو 1من : مدة الوالية  (1)
 .2112حزيران /يونيو 31حتى ( 2113حزيران /يونيو)من نهاية الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر : مدة الوالية  (2)
21حزيران /يونيو)حتى نهاية الدورة األربعني للمؤمتر  2112متوز /يوليو 1من : مدة الوالية  (3) 12) 
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 املرفقات

 

 واألربعني بعد املائة للمجلس السابعةجدول أعمال الدورة  -املرفق ألف

 الوثائقبقائمة  -املرفق باء

ــية األخــرى        -املرفق جيم ــية واالجتماعــات الرئيس ــات األجهــزة الرئاس ــزمؤ املالقــا الجتماع ــدول ال  اجل

 والصــندوا الــدولت للتنميــة الزراعيــة وبرنــامل األغذيــة العــاملت      ملنظمــة األغذيــة والزراعــة   

 4022-4023يف الفرتة 
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 البنود االستهاللية

 

 برئاسة 2113 حزيران/يونيو 22 يوم روما يف املائة بعد نوواألربع السابعة اجمللس دورة انعقدت -1

 .للمجلس املستقل الرئيس ،Wilfred Ngirwa السيد

 

 1اعتماد جدول األعمال

 

 أعموال  جودول  واعتمود بيان االختصاصات وحقوق التصوويت املقوّدم مون االحتواد األوروبوي      ب علما اجمللس أخذ -2

 .التقرير بهذا ألف املرفق يف األعمال جدول ويرد .الدورة

 

 2انتخاب ثالثة نواب للرئيس

 

 ، (اليابووان) Hideya Yamada السوويد :هوومو ،الوودورة هلووذه سوووولرئيل وابوووون ةووووثالث سوووواجملل انتخووووب- 3

 (.اململكة العربية السعودية) بن شلهوب بندر عبد احملسنوالسيد  (املغرب)يوب أ والسيد حسن أبو

 

 اللجان انتخاب
 

 3فيها عشر اإلثؤ واألعضاء الربنامل جلنة رئيس انتخاب

 

 مون  املمتودة  للفورتة  الربنوامج  جلنوة  يف أمسواؤهم  التاليوة  األعضواء  اجمللوس  انتخب للمنظمة، العامة للالئحة طبقًا- 2

 :2112 حزيران/يونيو حتى 2113 متوز/يوليو
 

 (السويد) Cecilia Nordin Van Gansberghe السيدة :الرئيس
   

 (Abdul Razak Ayazi السيد) أفغانستان :األعضاء

 (مالح حممد السيد) اجلزائر 

 (Gustavo Oscar Infante ةالسيد) األرجنتني 

 (Natalie Feistritzer السيدة) النمسا 

 (Eric Robinson السيد) كندا 

 (Xia Jingyuan السيد) الصني 

                                                 
 CL 147/PV/1و CL 147/INF/1و CL 147/1الوثائق   1

 CL 147/PV/1الوثيقة   2
 CL 147/PV/1و CL 147/LIM/1الوثيقتان   3
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 (José Antonio Carranza السيد) إكوادور 

 (Abreha G. Aseffa السيد) إثيوبيا 

 (Vimlendra Sharan السيد) اهلند 

 (Fiona Duncan ةالسيد) نيوزيلندا 

 (Christina Emma Grieder ةالسيد) سويسرا 

 (األكوع الرمحن عبد خالد السيد) اليمن 

 

 4انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء اإلثؤ عشر فيها

 

 مون  املمتودة  للفورتة  املاليوة  جلنوة  يف أمسواؤهم  التاليوة  األعضواء  اجمللوس  انتخوب  للمنظموة،  العاموة  للالئحة طبقًا- 2

 :2112 حزيران/يونيو حتى 2113 متوز/يوليو
 

 (ونريالكام) Médi Moungui السيد :الرئيس

   

 (Matthew Worrell السيد) أسرتاليا :األعضاء

 (Olyntho Vieira السيد) الربازيل 

 (حسن حسنني أنور جمدي السيد) مصر 

 (Georg Friedel Cramer السيد) أملانيا 

 (Abdoulaye Traore السيد) غينيا 

 (Hideya Yamada السيد) اليابان 

 Emma María José Rodríguez السووويدة) املكسيك 

Sifuentes) 

 (لقجع فوزي السيد) املغرب 

 (Khalid Mehboob السيد) باكستان 

 (Vladimir V. Kuznetsov السيد)  الروسي االحتاد 

 (عثمان مالك عبلة ةالسيد) السودان 

 (Natalie Brown السيدة) األمريكية املتحدة الواليات 
 

  

                                                 
 CL 147/PV/1و CL 147/LIM/2الوثيقتان   4
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 5انتخاب رئيس جلنة الشالون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها

 

 والقانونيوة  الدسوتورية  الشوؤون  جلنوة  يف أمسواؤهم  التالية األعضاء اجمللس انتخب للمنظمة، العامة للالئحة طبقًا- 2

 :2112 حزيران/يونيو حتى 2113 متوز/يوليو من املمتدة للفرتة

 

 (إكوادور) Mónica Martínez Menduiño ةالسيد :الرئيس

   

 (Mafizur Rahman ةالسيد) بنغالديش :األعضاء

 (Lubomir Ivanov السيد) بلغاريا 

 (السوداني شياد الستار عبد السيد) العراق 

 (Mohammed S. Sheriff السيد) ليبرييا 

 (Lawrence Kuna Kalinoe السيد) اجلديدة غينيا بابوا 

 (Gregory S. Groth السيد) األمريكية املتحدة الواليات 

 (Oscar Gabriel Piñeyro Bentos السيد) غوايوأور 

 

 مسائل أخرى
 

 6التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة

 

 :حول املواضيع التاليةاملقدمة عروض لا- 7
 

أيوار  /موايو  11 -نيسوان  /أبريل 28جنيف، ) نتائج مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل •

 ؛(2113

 ؛(2113حزيران /يونيو 8لندن، ) أصوات اجلياع •

 ؛القمة العاملية للعمل بشأن احمليطات •

تشورين  /أكتووبر  31 –أيوار  /موايو  1ميالنوو،  ) 2112مشاركة منظومة األمم املتحدة يف معرض إكسوبو ميالنوو    •

 ؛(2112األول 

  ؛(2113نيسان /أبريل 19-8اسطنبول، ) الدورة العاشرة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات •

 ؛املنتديات املتعلقة باالبتكار الزراعي •

                                                 
 CL 147/PV/1و CL 147/LIM/3الوثيقتان   5
 CL 142/PV/1و CL 147/INF/3 Rev.1الوثيقتان   6



CL 147/REP 4 

 

 

 

 األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول الزمؤ الجتماعات 

 40227-4023 واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة

 

أخذ اجمللس علما باجلدول الزمين املراجع الجتماعوات األجهوزة الرئاسوية للمنظموة واالجتماعوات الرئيسوية       - 8

 . بهذا التقرير املرفق جيمعلى النحو الوارد يف  2112واجلدول الزمين املؤقت لعام  2113األخرى لعام 

 

 واألربعني بعد املائة الثامنةجدول األعمال املالقا لدورة اجمللس 

(4023 األول كانون/ديسمرب)
8 

 

 ينعلى إضافة بنود  ووافق، واألربعني بعد املائة الثامنةجدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس استعرض اجمللس - 9

تقرير االجتماع األول للجمعية العامة للشراكة العاملية مون أجول   ( 2)عمل الفاو يف جمال احلماية االجتماعية و (1) بشأن

  (2113حزيران /يونيو 12و 11روما، )الرتبة 

 

 9أساليب عمل اجمللس

 

االقرتاع عمليات ( 2)مدة دورات اجمللس؛ ( 1: )استمع اجمللس اىل مقرتحات من األعضاء تتعلق مبا يلي- 11

وأشار الرئيس اىل أن هذه املسائل مبكن زيادة . جلان الصياغة( 2)معلومات ألعضاء اجمللس اجلدد؛ ( 3)والتصويت؛ 

 (.2113كانون األول /ديسمرب 2-2)مناقشتها بشكل غري رمسي قبل انعقاد الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للمجلس 

 

 10أية مسائل أخرى

 

 .اجمللس أحدث املعلومات عن حالة الطوارئ املتصلة باجلراد الصحراوي يف مدغشقرقدمت اىل - 11

 

 

 

 

                                                 
 CL 147/PV/1و CL 147/2 Rev.1الوثيقتان   7
 CL 147/PV/1و CL 147/INF/2 Rev.1الوثيقتان   8
 CL 147/PV/1 الوثيقة  9

 CL 147/PV/1الوثيقة   10
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 املرفق ألف

 واألربعني بعد املائة للمجلس السابعةأعمال الدورة  جدول

 

 البنود االستهاللية

 

 اعتماد جدول األعمال- 1
 

 انتخاب ثالثوووة نوواب للرئيوس - 2

 

 انتخاب اللجان

 

 انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء اإلثين عشر فيها- 3
 

 انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء اإلثين عشر فيها- 2
 

 انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء السبعة فيها- 2

 

 املسائل األخرى

 

 املسائل الناشئة عن دورة املؤمتر- 2
 

 اجلوودول الووزمين الجتماعووات األجهووزة الرئاسووية ملنظمووة األغذيووة والزراعووة واالجتماعووات الرئيسووية األخوورى  - 7

  2112-2113يف الفرتة 
 

 (2113كانون األول /ديسمرب)املؤقت للدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للمجلس جدول األعمال - 8
 

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة- 9
 

 أساليب عمل اجمللس- 11
 

 أية مسائل أخرى- 11





CL 147/REP 1 باء 

 

 

 املرفق باء 

 قائمة بالوثائق

 

CL 147/1 جدول األعمال املؤقت 

CL 147/2 Rev.1  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة

 2112-2113واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 147/3   يف جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيةالعضوية 

 

 CL 147 INFسلسلة وثائق 

CL 147/INF/1 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

CL 147/INF/2 Rev.1  كانون /ديسمرب)جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للمجلس

 (2113األول 

CL 147/INF/3 Rev.1 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 147/INF/4 قائمة بالوثائق 

CL 147/INF/5 مجطلبات االنضمام إىل عضوية جلنيت املالية والربنا 

 

 CL 147 LIMسلسلة وثائق 

CL 147/LIM/1 انتخاب رئيس جلنة الربنامج واألعضاء فيها 

CL 147/LIM/2 انتخاب رئيس جلنة املالية واألعضاء فيها 

CL 147/LIM/3 انتخاب رئيس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألعضاء فيها 

 
 

 





CL 147/REP 1 جيم 

 

 

 جيماملرفق 

 اجلدول الزمؤ املالقا الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعة

 4022-4023 يف الفرتةوالصندوا الدولت للتنمية الزراعية وبرنامل األغذية العاملت 

 

 4023 4022 

 كانون الثانت/يناير
    

 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية شباط/فرباير

 برنامج األغذية العاملي

 

11-12 

18-22 

 

 برنامج األغذية العاملي

 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  املالمتر اإلقليمت للشرا األدنى 34

11-12  

17-21 

43-47 

  والقانونيةجلنة الشالون الدستورية  69 آذار/مارس

 جلنة املالية 221

 جلنة الربنامل 223

2-9 

21-44 

21-44 

  املالمتر اإلقليمت آلسيا واحمليط اهلادئ 34

 جلنة الشالون الدستورية والقانونية 61

  املالمتر اإلقليمت ألفريقيا 41

20-22  

27-26  

42-41 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية نيسان/أبريل

 جمللسا 229

8-12 

44-49 
 

 املالمتر اإلقليمت ألوروبا 46

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

والبحر  املالمتر اإلقليمت ألمريكا الالتينية 33

 الكارييب

 املالمتر غري الرمست ألمريكا الشمالية 4

2-2 

7-11 

 

44-42 

22-29 

 ( برنامل األغذية العاملت) جلنة املالية 226 أيار/مايو

 
47-41 
 

  جلنة املالية 222

 جلنة الربنامل  222

49-30  

49-30  

 برنامج األغذية العاملي حزيران/يونيو

 املالمتر 31

  اجمللس 227

3-7 

22-44 

42 

 

 برنامج األغذية العاملي

 مصايد األمساك  32

 اجمللس  226

 جلنة الغابات  44

3-2  

6-23  

29-40  

43-47  

 (حنيف) 21-22  الدستور الغذائت 37 (روما) 2-2 الدستور الغذائت 39 متوز/يوليو

     آب/أغسطس

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيلول/سبتمرب

 
12-21 

 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 جلنة الزراعة 42
12-19 

46/6 – 3/20 

تشرين /أكتوبر

 األول

 جلنة األمن الغذائت العاملت 20

 يوم األغذية العاملت 

 جلنة الشالون الدستورية والقانونية 67

7-22 

 (األربعاء) 29

42-43 

 جلنة مشكالت السلع 70

 جلنة األمن الغذائت العاملت 22

 يوم األغذية العاملت

 جلنة الشالون الدستورية والقانونية 66

9-1  

23-27  

 (اخلميس) 29

40-44 

تشرين /نوفمرب

 الثانت

 برنامج األغذية العاملي

 جلنة املالية 220

 جلنة الربنامل 222

  املشاورة التقنية/املالمتر الدولت املعؤ بالتغذية 

2-8 

22-22 

22-22 

23-22 

  جلنة املالية 224

 جلنة الربنامل 229

 برنامج األغذية العاملي

 املالمتر الدولت الثانت املعؤ بالتغذية 

3-7 

3-7 

11-12 

26-42 

كانون /ديسمرب

 األول

 اجمللس 221

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

4-9 

9-13 

 اجمللس 220

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
2-2 

12-19 

  

 نيسان/أبريل 21 :عيد الفصح  آذار/مارس 31 :عيد الفصح

 متوز /يوليو 27 –حزيران /يونيو 28 :شهر رمضان آب /أغسطس 7 –متوز /يوليو 9 :شهر رمضان

 متوز /يوليو 28 :عيد الفطر آب /أغسطس 8 :عيد الفطر

 تشرين األول /أكتوبر 2 :عيد األضحى تشرين األول /أكتوبر 12 :عيد األضحى

 





 

 

 

 الربنامل جلنة
40 متوز/يوليو) 40 حزيران/يونيو - 23 22) 

 

 األعضاء الرئيس
 

 Cecilia Nordinالسيدة 
   Van Gansberghe (السويد) 

 (José Antonio Carranza السيد) إكوادور (Abdul Razak Ayazi السيد) أفغانستان

 (Abreha G. Aseffa السيد)إثيوبيا  * (السيد حممد مالح)اجلزائر  
 (Vimlendra Sharan السيد) اهلند (Gustavo Oscar Infante السيد) األرجنتني 
 (Fiona Duncan ةالسيد)نيوزيلندا  (Natalie Feistritzer السيدة)النمسا  
 (Christina Emma Grieder ةالسيد) سويسرا (Eric Robinson السيد) كندا 

 (األكوعخالد عبد الرمحن  السيد) اليمن (Xia Jingyuan السيد) الصني 

   
 
 
 

 املالية جلنة

40 متوز/يوليو) 40 حزيران/نيويو - 23 22) 
 

 األعضاء الرئيس
 

 Emma María José Rodríguez ةالسيد) املكسيك (Matthew Worrellالسيد )أسرتاليا  (الكامريون) Médi Moungui السيد
Sifuentes) 

 (لقجعفوزي )املغرب  (Olyntho Vieiraالسيد )الربازيل  
 *(Khalid Mehboobالسيد ) باكستان (جمدي أنور حسنني حسن السيد) مصر 

 (Vladimir V. Kuznetsov)االحتاد الروسي  (Georg Friedel Cramerالسيد ) أملانيا 
 *(عبلة مالك عثمان ةالسيد)السودان  (Abdoulaye Traoreالسيد ) غينيا 
 (Natalie Brownالسيدة ) الواليات املتحدة األمريكية (Hideya Yamadaالسيد )اليابان  

 
 

 والقانونية الدستورية الشالون جلنة
40 متوز/يوليو) 40 حزيران/نيويو - 23 22) 

 
 Mónica Martínez Menduiño ةالسوويد

 (إكوادور)
 (Lawrence Kuna Kalinoeالسيد ) بابوا غينيا اجلديدة (Mafizur Rahmanالسيد ) بنغالديش

 (Gregory Grothالسيد )الواليات املتحدة األمريكية  (Lubomir Ivanovالسيد ) بلغاريا 
 (Oscar Gabriel Piñeyro Bentosالسيدة ) أوروغواي (عبد الستار شياد السوداني السيد) العراق 
  (Mohammed Sheriffالسيد ) ليبرييا 
 

40 العاملت األغذية لربنامل التنفيذي اجمللس 23 
 

 واالجتماعت االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 

21 األول كانون/ ديسمرب 31  (دال)أسرتاليا  (ألف)الكامريون  13
 (جيم) كوبا (دال) كندا 
 (ألف)املغرب  (دال) أملانيا 
 (دال) النرويج (جيم)هاييت  
 (باء)مجهورية كوريا  (باء) اململكة العربية السعودية 
 (ألف)السودان  (ألف) جنوب أفريقيا 
 

21 األول كانون/ ديسمرب 31  (باء)الصني  (دال)بلجيكا  12
 (هاء) اجلمهورية التشيكية (جيم) الربازيل 
 (جيم)غواتيماال  1(ألف) غانا 
 (دال) اليابان (هاء)سلوفاكيا  
 (دال)اململكة املتحدة  (دال) السويد 
 (ألف)زامبيا  (ألف) تونس 
 

21 األول كانون/ ديسمرب 31  ( باء)اهلند  (باء)أفغانستان  12
 ( باء)العراق  (دال)إيطاليا  
 ( دال)هولندا  (جيم)املكسيك  
 (هاء)االحتاد الروسي  (باء)الفلبني  
 (ألف)سرياليون  (ألف)أوغندا  
 (دال)سويسرا  (دال)الواليات املتحدة األمريكية  
 
 
 ،(2121-2118)، والقائمة ألف (2117-2112)، والقائمة باء (2112-2112)القائمة ألف : تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي  (1)

 (.2123-2121)والقائمة جيم 



 

 

 أعضاء املنظمة
 عضوا 262

 عضو منتسب 4
 منظمة عضو 2

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 وباربوداأنتيغوا 
 أندورا

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزباكستان

 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 (دولة متعددة القوميات)بوليفيا 
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 توفالو
 (عضو منتسب)توكالو 
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما

 جزر القمر
 جزر سليمان
 (منتسب عضو)جزر فرويه 
 جزر كوك

 جزر مارشال
 (منظمة عضو)اجلماعة األوروبية 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية التشيكية

 اجلمهورية الدومينيكية
 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 قراطية الشعبيةمجهورية كوريا الدمي

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبوتي
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا

 رومانيا
 زامبيا

 زميبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 ونيفيسسان كيتس 
 سان مارينو

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا

 غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساوغينيا 
 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 (مجهورية البوليفارية)فنزويال 

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص

 قطر
 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون

 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كرييباتي
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا

 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف

 مالطة
 مالي

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق

 موناكو
 ميامنار

 (واليات متعددة اجلنسيات)ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 اليونان


