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  الشروح

  ١البند 
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

 بإقرار جـدول    ، يف بداية كل دورة    ، من النظام الداخلي على أن تقوم اللجنة       ٧تنص املادة     -١
 وقد وافق اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       .تأعمال تلك الدورة على أساس جدول األعمال املؤق       

على جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة عشرة للجنة املعنية بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا               
  .٢٠١١يوليه /متوز ٢٦ املؤرخ ٢٠١١/٢٤٠وذلك يف مقرره  وعلى وثائق الدورةألغراض التنمية 

  ة، يف دورهتا الرابعة عشرة املعقـودة      ة، انتخبت اللجنة بالتزكي   ع املتب ةووفقاً للممارس   -٢
  :، أعضاء مكتب دورهتا اخلامسة عشرة على النحو التايل٢٠١١مايو /أيار ٢٧يف 

  )الفلبني(ا ي ال بينيالسيد فورتوناتو د    :الرئيس  
  )غانا(السيدة شريي آييت   :نواب الرئيس  
  )بريو( ال غاال السيد ميغيل بالومينو دي      
  )الواليات املتحدة األمريكية(ز السيد أندرو رينولد      

، ٢٠١٢مايو  /أيار ٢١ويف اجللسة األوىل من الدورة اخلامسة عشرة اليت سُتعقد يف             -٣
الذي مسته جمموعـة دول أوروبـا       ) هنغاريا(سُتدعى اللجنة إىل انتخاب السيد بيتر ماجور        

ابقة للجنـة،   وكما جرت عليه العادة يف الدورات الس      . الشرقية ليشغل منصب نائب الرئيس    
  .سُيعّين أحد نواب الرئيس ليقوم أيضاً مبهام املقرر

انظـر املرفـق    (وقد أُعّد التنظيم املقترح ألعمال اللجنة يف دورهتا اخلامسة عشرة             -٤
عمالً باملقررات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وعن اجمللـس االقتـصادي             ) األول

ل األعمال ضمن اإلطار الزمين املتاح ووفقاً خلدمات        واالجتماعي لتيسري النظر يف بنود جدو     
وينبغي اعتبار اجلدول الزمين جدوالً مؤقتاً وإرشادياً؛ فقد تـود          . املؤمترات املخصصة للجنة  

اللجنة، إذا فرغت من النظر يف أحد البنود قبل املوعد احملدد يف اجلدول الـزمين، أن تنتقـل                  
  .مباشرة إىل البند التايل

 ٢٥إىل يـوم اجلمعـة      مـايو   /أيار ٢١رر أن جتتمع اللجنة من يوم االثنني        ومن املق   -٥
، ٠٠/١٣ إىل الـساعة     ٠٠/١٠ الساعةوستعقد اجللسات الصباحية من     . ٢٠١٢مايو  /أيار

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥وجلسات بعد الظهر من الساعة 
  .ةويرد يف املرفق الثاين، للعلم، بيان بالتكوين احلايل لعضوية اللجن  -٦

  الوثائق
E/CN.16/2012/1  جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال  
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  ٢البند     
التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على الصعيدين اإلقليمي 

  والدويل
صاالت باسـم   ُعقدت القمة العاملية جملتمع املعلومات، اليت نظمها االحتاد الدويل لالت           -٧

 . يف تـونس   ٢٠٠٥ جنيف والثانية عام      يف ٢٠٠٣األوىل عام   : األمم املتحدة، على مرحلتني   
، رؤية مشتركة والتـزام     "إعالن مبادئ جنيف  "اعُتمدت، يف    )١(ويف املرحلة األوىل من القمة    

ة لوأقرت املرح .  وشامل للجميع  مات حموره اإلنسان وإمنائي املنحى    مشترك لبناء جمتمع معلو   
الثانية، يف تونس، النتائج اليت أسفرت عنها املرحلة األوىل واعتمدت التزاماً وبرنامج عمـل              

  .بشأن جمتمع املعلومات تناوال، يف مجلة أمور، موضوعي اآلليات املالية وإدارة اإلنترنت
وطلب برنامج عمل تونس بـشأن جمتمـع املعلومـات إىل اجمللـس االقتـصادي             -٨

إلشراف، على نطاق منظومة األمم املتحدة، على متابعة النتائج الـيت           واالجتماعي أن يتوىل ا   
وحتقيقاً هلذه الغاية، طُلب إىل اجمللـس       . أسفرت عنها مرحلتا القمة العاملية يف جنيف وتونس       

االقتصادي واالجتماعي أن يستعرض والية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض         
  .)٢(ويتها، آخذاً يف االعتبار النهج القائم على تعدد أصحاب املصلحةالتنمية، مبا يف ذلك تق

 ٢٨ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٤٦وقد قرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، يف قـراره            -٩
متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات           " واملعنون   ٢٠٠٦يوليه  /متوز

إىل املـساعدة   ، أن تقدم اللجنة     "غراض التنمية واستعراض جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا أل     
على حنو فعال باعتباره جهة التنسيق يف جمال متابعة نتائج القمة العاملية علـى نطـاق          اجمللس  

ترمي إىل  موافاته بتوصيات   املشورة يف هذا الشأن، وذلك بطرق منها        له  املنظومة، وأن تقدم    
  .تعزيز تنفيذ نتائج القمة العاملية

        /متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ٢٠٠٧/٨اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره      وطلب    -١٠
، أن  "تدفق املعلومات ملتابعة مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات        " بشأن   ٢٠٠٧يوليه  

          يقدم األمني العام سنوياً إىل اللجنة تقريراً عن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمـع املعلومـات،               
ويف هذا الصدد، طلب اجمللس إىل مؤسسات األمم        . التطبيقات اإللكترونية مجيع  مبا يف ذلك    

ري ي وكذلك إىل جلان األمم املتحـدة اإلقليميـة وميـسّ          رياملتحدة اليت تضطلع بدور تيس    
 املعلومات واالتـصاالت والتنميـة،      تاملوضوع الرئيسي، وإىل التحالف العاملي لتكنولوجيا     

ُمدخالت تشكل يانات، أن تقوم على النحو املالئم مبوافاة أمانة اللجنة بتقارير       وغريها من الك  
  .ألمني العام إىل اللجنةالذي يقدمه اللمسامهة يف إعداد التقرير السنوي 

__________ 

 ./http://www.itu.int/wsisالوثائق اخلتامية للقمة متاحة على املوقع الشبكي  )١(
 .١٠٥ات، الفقرة برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلوم )٢(
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عن التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العامليـة           )٣(ويهدف تقرير األمني العام     -١١
تقدم احملـرز يف    ال عرض عام عن     تقدمييدين اإلقليمي والدويل إىل     جملتمع املعلومات على الصع   

تنفيذ نتائج القمة العاملية على هذين الصعيدين، مسلطاً الضوء على األمثلة اجليدة واملمارسات          
 ويـستند التقريـر إىل   .الفعالة هبدف تقاسم أفضل املمارسات الفعالة والعـرب املستخلـصة   

كـانون  قة عن املناقشة الـيت أجراهـا فريـق اللجنـة يف             االستنتاجات والتوصيات املنبث  
 يف مانيال بالفلبني، وإىل املُدخالت اليت سامهت هبا هيئـات األمـم             ٢٠١١ديسمرب  /األول

وسـتقوم اللجنـة    . املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وإىل موارد مرجعية أخرى ذات صـلة         
املية على الصعيدين اإلقليمي والدويل،     باستعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة الع        

  .٢٠٠٦/٤٦حسبما هو مطلوب يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 رئيس اللجنة املعنيـة     أنشأ،  ٢٠١٠/٢وعمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        -١٢

حسينات بالت فريقاً عامالً معنياً     ،٢٠١٠ يف عام    ،بتسخري العلم و التكنولوجيا ألغراض التنمية     
. ٢٠١١عني يف عام    على منتدى إدارة اإلنترنت وقد عقد الفريق العامل اجتما        الالزم إدخاهلا   
رة املعلومات وما يتسم به املوضوع من تعقد وحساسية سياسية، فضالً عـن             وبالنظر إىل وف  

تباين وجهات النظر فيما بني أعضاء الفريق العامل فيما يتصل بعدد من املقترحات امللموسة،              
الفترة القصرية املتاحة له، من وضع الصيغة النهائية املناسبة جملموعة          خالل   يتمكن الفريق،    ومل

  .من التوصيات بشأن حتسني املنتدى
 ٢٦ الذي اعتمده يف     ٢٠١١/١٦ووافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٣
ينات الالزم إدخاهلـا علـى   بالتحس على متديد والية الفريق العامل املعين  ،٢٠١١يوليه  /متوز

منتدى إدارة اإلنترنت حىت الدورة اخلامسة عشرة للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا             
 اجمللس على  وحثّ.  مهمته على أساس العمل الذي أُجنز فعالً       متامألغراض التنمية، ودعاه إىل إ    

مـن القيـام يف الوقـت    أن يعود الفريق العامل إىل االجتماع يف أقرب وقت ممكن لتمكينه     
 من اللجنة ُيقّدم    توصياته اليت تشكل إسهاماً    اللجنة يف دورهتا اخلامسة عشرة ب      املناسب مبوافاة 

  .إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ا، رئـيس اللجنـة املعنيـة بتـسخري العلـم           ينوقد قام السيد فورتوناتو دي ال بي        -١٤

          رئيساً للفريـق العامـل    ) هنغاريا(اض التنمية، بتعيني السيد بيتر ماجور       والتكنولوجيا ألغر 
سري ( على منتدى إدارة اإلنترنت، والسيد فيجيايا كومار         بالتحسينات الالزم إدخاهلا  املعين  
وعقد الفريق العامل ثالث دورات يف جنيف على النحـو          . نائباً لرئيس الفريق العامل   ) النكا
ـ  ٣١: التايل                 ١٣-١١؛ و ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢ -أكتـوبر   /شرين األول  ت

وسـُتلخص نتـائج هـذه      . ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٢-٢٠؛ و ٢٠١٢ يناير/كانون الثاين 
  .االجتماعات يف تقرير للفريق العامل ُيعرض على الدورة اخلامسة عشرة للجنة

__________ 

)٣( A/67/66-E/2012/49. 
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تسخري تكنولوجيات املعلومات   " بشأن   ٦٦/١٨٤دعت اجلمعية العامة، يف قرارها      و  -١٥
، رئيس اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض          "واالتصاالت من أجل التنمية   

اجتماع ملدة يوم واحد يكون مفتوحاً وشامالً وتفاعلياً تشارك فيـه مجيـع   "التنمية إىل عقد   
 النامية، مبا يف ذلك     الدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، وخباصة من البلدان         

تمع املدين واملنظمات الدولية، بغية حتديد تفاهم مشترك حـول تعزيـز            واجملالقطاع اخلاص   
 مـن   ٣٥ و ٣٤التعاون بشأن قضايا السياسة العامة املتصلة بشبكة اإلنترنت، وفقاً للفقرتني           

 / أيـار  ١٨ واستجابة هلذا الطلب، سُينظم اجتماع يوم اجلمعة املوافق       ". برنامج عمل تونس  
وسُتعرض نتائج املناقشات على الدورة اخلامسة عـشرة للجنـة يف           .  يف جنيف  ٢٠١٢مايو  

  .األسبوع التايل
  الوثائق

A/67/66–E/2012/49      تقرير األمني العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على الصعيدين       

  اإلقليمي والدويل
A/67/65–E/2012/48       الـالزم  تحـسينات   بالتقرير الفريق العامل املعين

  على منتدى إدارة اإلنترنتإدخاهلا 
E/CN.16/2012/CRP.1  Report on the intersessional panel meeting ) تقرير

  )عن اجتماع فريق املناقشة املنعقد بني الدورات

  ٣البند     
  :املواضيع ذات األولوية

كار، والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعة املتبادلة، وتنظـيم         االبت  )أ(  
  املشاريع والتنمية القائمة على التعاون يف جمتمع املعلومات

الوصول املتاح للجميع، واملكتبات اإللكترونية للعلـوم، والتحلـيالت         )ب(  
اجلغرافية املكانية وغريها من األصول التكميلية يف جماالت تكنولوجيـا          

ملعلومات واالتصاالت، والعلم، والتكنولوجيا، واهلندسة، والرياضيات      ا
  ملعاجلة قضايا التنمية، مع إيالء اهتمام خاص للتعليم

ــرات    -١٦ ــاعي، يف الفق ــصادي واالجتم ــس االقت ــب اجملل ــن٦ و٥ و٤طل                  م
جـه إمنـائي   ، أن تعتمد اللجنة برنامج عمل متعدد السنوات ينطلق من تو     ٢٠٠٦/٤٦قراره  

وقررت اللجنة أن تركّز يف كل فترة سنتني على موضوع          . قوي ويتضمن عدداً من املواضيع    
حمدد يتصل ببناء جمتمع املعلومات بغية تضييق الفجوة الرقمية والعمـل، يف إطـار واليتـها         

  .األصلية، على تدارس اآلثار املترتبة على العلم والتكنولوجيا بالنسبة إىل التنمية
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ما يلي املوضوعان اللذان ستتناوهلما اللجنة يف إطار برنامج عملها املتعـدد             رد يف وي  -١٧
  :السنوات
االبتكار، والبحث، ونقل التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعة املتبادلـة، وتنظـيم            )أ(  

  املشاريع والتنمية القائمة على التعاون يف جمتمع املعلومات؛
إللكترونيـة للعلـوم، والتحلـيالت      الوصول املتاح للجميع، واملكتبات ا      )ب(  

اجلغرافية املكانية وغريها من األصول التكميلية يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،      
             والعلم، والتكنولوجيا، واهلندسة، والرياضيات ملعاجلة قضايا التنميـة، مـع إيـالء اهتمـام       

  .خاص للتعليم
م هذين املوضوعني ومساعدة اللجنة يف مداوالهتا يف        ومن أجل اإلسهام يف زيادة فه       -١٨

 ١٥ إىل   ١٣دورهتا اخلامسة عشرة، اجتمع فريق مناقشة يف مانيال بالفلبني يف الفتـرة مـن               
  .)٤(وسُيعرض على اللجنة تقرير فريق املناقشة. ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  الوثائق
E/CN.16/2012/2      ر، والبحث، ونقل   تقرير األمني العام بشأن االبتكا

التكنولوجيا حتقيقاً للمنفعـة املتبادلـة، وتنظـيم        
املشاريع والتنمية القائمة على التعاون يف جمتمـع        

  املعلومات
E/CN/.16/2012/3    العام بشأن الوصول املتاح للجميـع،       األمنيتقرير 

واملكتبات اإللكترونيـة للعلـوم، والتحلـيالت       
صول التكميلية يف   اجلغرافية املكانية وغريها من األ    

جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والعلم، 
والتكنولوجيا، واهلندسة، والرياضيات ملعاجلة قضايا     

  التنمية، مع إيالء اهتمام خاص للتعليم
E/CN.16/2012/CRP.1  Report on the intersessional panel meeting)  تقرير

  ) الدوراتعن اجتماع فريق املناقشة املنعقد بني

  ٤البند     
  عرض التقارير املتعلقة باستعراضات السياسة العامة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار

تسخري العلـم   " املعنون   ٢٠٠٩/٨أعرب اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٩
، عن تقديره لألونكتاد ملا يـضطلع بـه مـن استعراضـات         "والتكنولوجيا ألغراض التنمية  

__________ 

)٤( E/CN.16/2012/CRP.1. 
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تحليلية  العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وشجعه على مواصلة توفري خربته ومهاراته ال        لسياسات
  . العلم والتكنولوجيا واالبتكارمن خالل استعراضات سياسة

، اللجنة على تيـسري     ٢٠١١/١٧وشجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -٢٠
االبتكار بالتعاون الوثيق مع منظمة     إجراء استعراضات جديدة لسياسات العلم والتكنولوجيا و      

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدويل، وغريمها من املصارف واملؤسسات اإلمنائيـة             
. الدولية ذات الصلة، والنظر يف طرائق جديدة لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ هـذه االستعراضـات         

رص وأفضل املمارسات وأوجه التآزر فيما بني       وبصفة خاصة، شجع اجمللس اللجنة على حتديد الف       
برامج العلوم اإللكترونية واهلندسة اإللكترونية والتعليم اإللكتروين على نطاق العـامل يف سـياق              

وعالوة على ذلك، طلب اجمللس من      . سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار   لإجراء استعراضات   
جلديدة ملنهجية استعراض سياسات العلم والتكنولوجيـا       اللجنة أن ُتنجز وتنشر املبادئ التوجيهية ا      

  .واالبتكار وتقاسم النتائج وأفضل املمارسات الناشئة عن تنفيذها
  . العلم والتكنولوجيا واالبتكارة إىل عروض بشأن استعراضات سياسةوستستمع اللجن  -٢١

  ٥البند     
  لجنةانتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين للدورة السادسة عشرة ل

وفقاً للممارسة املتبعة، ستنتخب اللجنة يف هناية دورهتا اخلامسة عشرة رئيساً لدورهتا           -٢٢
  .كما سيتوىل أحد نواب الرئيس مهام املقرر. السادسة عشرة وأربعة نواب للرئيس

  ٦البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة للجنة ووثائقها

م الداخلي للجان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتـصادي            من النظا  ٩وفقاً للمادة     -٢٣
واالجتماعي، سُيعرض على اللجنة مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا السادسة عشرة           

  .الوثائق اليت سُتقدم إىل اللجنة كي تنظر فيهامشفوعاً ببيان 

  ٧البند     
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة عشرة

 من النظام الداخلي للجان الفنيـة، سـتقدم اللجنـة إىل اجمللـس              ٣٧وفقاً للمادة     -٢٤
  .االقتصادي واالجتماعي تقريراً عن أعمال دورهتا اخلامسة عشرة
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  املرفق األول

  التنظيم املقترح للعمل    
  الربنامج  موضوع املناقشة/بند جدول األعمال  الساعة/التاريخ

      مايو / أيار٢١االثنني، 
  االفتتاححفل   العاشرة صباحاً  

إقرار جـدول األعمـال ومـسائل         -١
  تنظيمية أخرى

عرض تقرير األمني العام عن التقدم        -٢
احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمـة       
العاملية جملتمـع املعلومـات علـى       

  الصعيدين اإلقليمي والدويل
استعراض "اجتماع مائدة مستديرة بشأن     

ـ         ةالتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملي
  "جملتمع املعلومات

  البيانات االفتتاحية 
إقرار جدول األعمال ومسائل 

  تنظيمية أخرى
   ومناقشة عامةتقدمي

اجتماع مائدة مـستديرة وزاري بـشأن         الثالثة بعد الظهر  
تسخري العلم والتكنولوجيـا للتـصدي      "

  "ةللتحديات اإلمنائي

  تقدمي ومناقشة عامة

      مايو/ أيار٢٢الثالثاء، 
التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتـائج         -٢  رة صباحاًالعاش  

القمة العاملية جملتمع املعلومـات علـى       
  الصعيدين اإلقليمي والدويل

تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت الـالزم       
  إدخاهلا على منتدى إدارة اإلنترنت

  تقدمي ومناقشة عامة

متابعة نتـائج   التقدم احملرز يف تنفيذ و      -٢  الثالثة بعد الظهر  
القمة العاملية جملتمع املعلومات علـى      

  الصعيدين اإلقليمي والدويل
إحاطة من قبل رئيس اللجنة املعنية بتسخري       
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بشأن     

  تعزيز التعاون

  تقدمي ومناقشة عامة
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  الربنامج  موضوع املناقشة/بند جدول األعمال  الساعة/التاريخ

      مايو/ أيار٢٣األربعاء، 
  :املواضيع ذات األولوية  -٣  العاشرة صباحاً  

االبتكار، والبحـث، ونقـل       )أ(  
التكنولوجيا حتقيقـاً للمنفعـة     
املتبادلة، وتنظـيم املـشاريع     
والتنمية القائمة على التعـاون     

  يف جمتمع املعلومات

  تقدمي ومناقشة عامة

إتاحــة الوصــول للجميــع،   )ب(    الثالثة بعد الظهر  
واملكتبات اإللكترونية للعلوم،   
والتحليالت اجلغرافية املكانيـة    
وغريها من األصول التكميلية    
يف جمـــاالت تكنولوجيـــا 
ــصاالت،   ــات واالت املعلوم
والعلــم، والتكنولوجيــا،  
واهلندسة، والرياضيات ملعاجلة   
قضايا التنمية، مع إيالء اهتمام     

  خاص للتعليم

  تقدمي ومناقشة عامة

      مايو/ أيار٢٤اخلميس، 
ات ة باستعراض عرض التقارير املتعلق    -٤  العاشرة صباحاً  

   العلم والتكنولوجيا واالبتكارسياسة
تليـه   تقدمي يليه حوار تفـاعلي،    

مشاورات غـري رمسيـة بـشأن       
  مشاريع املقترحات

مشاورات غـري رمسيـة بـشأن           الثالثة بعد الظهر  
   تتمة-مشاريع املقترحات 

      مايو/ أيار٢٥اجلمعة، 
  العاشرة صباحاً  
  والثالثة بعد الظهر  

ـ      -٥ ضاء املكتـب   انتخاب الـرئيس وأع
  اآلخرين للدورة السادسة عشرة للجنة

جدول األعمال املؤقـت للـدورة        -٦
  السادسة عشرة للجنة ووثائقها

اعتماد تقرير اللجنة عـن دورهتـا         -٧
  اخلامسة عشرة

  اختتام الدورة

مسية بشأن مشاريع   مشاورات غري ر  
  )حسب االقتضاء(املقترحات 

  انتخاب أعضاء املكتب
 مشاريع اختاذ إجراءات بشأن

  املقترحات
اعتماد مشروع جدول األعمال 

  املؤقت
  اعتماد التقرير
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  املرفق الثاين

أعضاء اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة يف              
  )؛ مدة العضوية أربع سنواتً عضوا٤٣( عشرة اخلامسةدورهتا 

  ٢٠١١ يف عام األعضاء
 ٣١ العضوية يف  مدةتنتهي

  ديسمرب/ولكانون األ
  ٢٠١٢  االحتاد الروسي  -١
  ٢٠١٢  األردن  -٢
  ٢٠١٢ إسرائيل  -٣
  ٢٠١٤  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   -٤
  ٢٠١٢  باكستان  -٥
  ٢٠١٢  الربازيل  -٦
  ٢٠١٢  الربتغال  -٧
  ٢٠١٤  بلغاريا  -٨
  ٢٠١٤  بريو  -٩
  ٢٠١٤  تركيا   ١٠
  ٢٠١٤  تونس -١١
  ٢٠١٤  توغو -١٢
  ٢٠١٢  جامايكا -١٣
  ٢٠١٤  مجهورية ترتانيا املتحدة -١٤
  ٢٠١٤  اجلمهورية الدومينيكية -١٥
  ٢٠١٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية -١٦
  ٢٠١٢  جنوب أفريقيا -١٧
  ٢٠١٤  رواندا -١٨
  ٢٠١٢  سري النكا -١٩
  ٢٠١٤  السلفادور -٢٠
  ٢٠١٢  سلوفاكيا  ٢١
  ٢٠١٤  السويد   ٢٢
  ٢٠١٢  سويسرا -٢٣
  ٢٠١٢  شيلي -٢٤
  ٢٠١٤  نيالص -٢٥
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  ٢٠١١ يف عام األعضاء
 ٣١ العضوية يف  مدةتنتهي

  ديسمرب/ولكانون األ
  ٢٠١٢  عمان -٢٦
  ٢٠١٢  غانا -٢٧
  ٢٠١٢  غينيا االستوائية -٢٨
  ٢٠١٤  فرنسا -٢٩
  ٢٠١٤  الفلبني -٣٠
  ٢٠١٢  فنلندا -٣١
  ٢٠١٤  كوبا -٣٢
  ٢٠١٢  كوستاريكا -٣٣
  ٢٠١٤  التفيا -٣٤
  ٢٠١٤  ليسوتو -٣٥
  ٢٠١٢  مايل -٣٦
  ٢٠١٤  مالطة -٣٧
  ٢٠١٤  اململكة العربية السعودية -٣٨
  ٢٠١٤  موريشيوس -٣٩
  ٢٠١٢  النمسا -٤٠
  ٢٠١٤  اهلند -٤١
  ٢٠١٤  هنغاريا -٤٢
  ٢٠١٤  الواليات املتحدة األمريكية -٤٣

        


