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 تقرير األمني العام بشأن إريتريا    
  

 مقدمة  -أوال   
 كـانون   ٢٣الـذي اختـذه جملـس األمـن يف          ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القـرار     ٢٢يف الفقرة     - ١

 يومـا بـشأن مـدى       ١٨٠، طلب مـين اجمللـس أن أعـد تقريـرا يف غـضون               ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 .امتثال إريتريا ألحكام القرار

ريتريا لـدى األمـم املتحـدة       إل الحق إىل البعثة الدائمة      وأحيلت مذكرة شفوية يف وقت      - ٢
، وتطلـب مـن     )٢٠٠٩( ١٩٠٧، تبني أحكام قـرار جملـس األمـن          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢يف  

الــواردة حكــام األ، بــشأن الوفــاء ب٢٠١٠يونيــه / حزيــران٧معلومــات، حبلــول  تقــدمي احلكومــة
 .القرار يف

ريتريـا تقريـرا إىل األمانـة العامـة بـشأن           ، قدمت حكومة إ   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٩ويف    - ٣
 .)٢٠٠٩ (١٩٠٧قرار للامتثاهلا 

  
 )٢٠٠٩ (١٩٠٧ية منذ اختاذ القرار املعلومات األساسية والتطورات الرئيس  - ثانيا  

، جـزاءات موجهـة    نظـام ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ بقـراره    ريتريـا، إ علـى    فرض جملس األمـن،     - ٤
احلـدود بـني جيبـويت وإريتريـا،        علـى   الرتاع  ن  بشأ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢قرار  لل لعدم امتثاهلا    وذلك

علـى   اً ويفـرض القـرار حظـر      .نزاع الـصومال   الستقرار يف املؤدي لزعزعة ا  دورها  بشأن   أيضاو
صول أفـراد ضـمن القيـادة الـسياسية        أل اوجتميدلسفر  على ا  إريتريا، وحظرا    إىلتوريد األسلحة   

قــدمون دعمــا جلماعــات معارضــة األســلحة، أو ي ريتريــا ينتــهكون حظــر توريــدإلوالعــسكرية 
 ١٨٦٢املنطقــة أو تعيــق تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   االســتقرار يف زعزعــة  تعمــل علــىمــسلحة 

 واالحتـاد   )إيغاد ( اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية     منطلب    وجاء القرار نتيجة   .)٢٠٠٩(
 .جراءاتاإل هذه جمللسا  بأن يتخذاألفريقي
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فريـق الرصـد املعـين    ”نطـاق واليـة   ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ هقـرار ن بجملـس األمـ  ع  وسّـ كما    - ٥
لـب   وطُ . كي يشمل رصد تنفيذ اجلـزاءات املفروضـة علـى إريتريـا واإلبـالغ عنـها                “بالصومال

اخلطوات املتخذة لتنفيذ التـدابري     ب يوما   ١٢٠ جملس األمن يف غضون      إبالغإىل الدول األعضاء    
 دولة عـضوا هـذه املعلومـات،    ٢٦، قدمت ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٠وحىت   .الواردة يف القرار  

 ١٩٠٧و ) ١٩٩٢ (٧٥١جلنــة جملــس األمــن عمــال بــالقرارين     ضــمن املعلومــات عممــت و
 .)انظر املرفق( وإريتريا بشأن الصومال) ٢٠٠٩(

ــة    - ٦ ــالة مؤرخ ــاين ١٩ويف رس ــاير / كــانون الث ــا إســاياس   أبلــغ، ٢٠١٠ين ــيس إريتري  رئ
، وأوضـح   )٢٠٠٩ (١٩٠٧غل حكومتـه بـشأن القـرار        بعدد مـن شـوا    الدول األعضاء   أفورقي  
 مـع    العويـصة   احلـدود  ومـشكلة يتعلق بالصومال، والـرتاع احلـدودي مـع جيبـويت،             فيما اموقفه
   .)، املرفقS/2010/59 (إثيوبيا

مجيـــع أن تقـــوم هيئـــة مـــستقلة بفحـــص أفـــورقي الرســـالة، طلـــب الـــرئيس تلـــك ويف   - ٧
 تدافع عـن نفـسها ضـد هـذه           حلكومته الفرصة كي    حكومته وأن تتاح   االدعاءات املوجهة ضد  

ــاءاتاال ــرئيس .دع ــى ال ــه الفرصــة      ويف ردي عل ــاح حلكومت ــي أن تت ــت عــن أمل طــرح ل، أعرب
وجهات نظرها خالل مناقـشات جملـس األمـن بـشأن تقريـر فريـق الرصـد املعـين بالـصومال يف                      

ه بــشأن معــه ومــع حكومتــبالتحــاور  وأكــدت جمــددا التزامــي الشخــصي .٢٠١٠مــارس /آذار
  .القضايا اليت أثارها يف رسالته

 احلميدة، عقدت إدارة الشؤون السياسية العديد من االجتماعـات مـع          وتعزيزا ملساعيّ   - ٨
 حـوار بـشأن القـضايا الـيت         إقامـة املمثل الدائم إلريتريا لدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك هبـدف              

يف العمـل    ، على نطاق أوسع،   تمع الدويل اجملمع  إريتريا  اشتراك  بوالدفع قدما   أثريت يف القرار،    
 خطـوات ملموسـة ميكـن أن تتخـذها إريتريـا إظهـارا       تقرير، مبا يف ذلك  احلدود  موضوع بشأن

الـسماح لبعثـة تقـصي حقـائق تابعـة      : يلي  وميكن أن تشمل هذه اخلطوات ما   .منها حلسن النية  
ــذهاب   ــةلألمــم املتحــدة بال ــويت؛ وإ  ملنطق ــا وجيب ــويت    احلــدود بــني إريتري جــراء حــوار مــع جيب

كبار مسؤويل احلكومة الـصومالية     والتواصل مع    احلميدة؛   بشكل ثنائي أو يف إطار مساعيّ      إما
مع االحتاد األفريقـي    التواصل  ؛ وإعادة   “نتقاليةاالحتادية  االكومة  احل”ـ   ب اهبدف االعتراف رمسي  

ل الـدائم إلريتريـا إىل أن بعـضا مـن            وأشار املمث  ).إيغاد (واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية    
  .هذه اخلطوات تتخذها حكومته بالفعل

 ،)S/2010/91(فريـق الرصـد املعـين بالـصومال         قدمـه إىل جملـس األمـن        تقريـر   آخر  ويف    - ٩
ــه خــالل الفتــرة مــا بــني آذار   ، واصــلت ٢٠١٠مــارس / وآذار٢٠٠٩مــارس /وجــد الفريــق أن

ــا دعــم مجاعــات املعارضــة املــس   ــا ودبلوماســيا،  حكومــة إريتري لحة يف الــصومال سياســيا ومالي
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أنــه مــع أواخــر   التقريــر ذكــرمــع هــذا، و . كــذلكا عــسكريا دعمــها بتقــدميادعــاءاتوهنــاك 
  . ظهورا أقلأقل حجما أو الدعم الذي تقدمه إريتريا إما صار، ٢٠٠٩ عام
ــة جملــس األمــن واضــ  - ١٠ ــشأة ، طلعت جلن ــالقرارين  املن  ١٩٠٧و ) ١٩٩٢ (٧٥١عمــال ب

 إىل ١٥ القــرن األفريقـــي خــالل الفتـــرة مـــن   مبهمـــة يفبــشأن الـــصومال وإريتريــا،   ) ٢٠٠٩(
 التوعيـة بنظـام اجلـزاءات وتعزيـز تنفيـذ       املوفـدة  وكـان هـدف البعثـة   .٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٧

 وســـافر الوفـــد إىل إريتريـــا، حيـــث .)٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤أحكـــام القـــرارين 
ــر  .أبريــل/ نيــسان٢٤يف أمســرة يف التقــى أفــراده مبــسؤولني إريتــريني   ــارة، قــدم وزي ــاء الزي  وأثن

، S/2010/225 (٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٤اخلارجيــة رســالة إىل رئــيس جلنــة اجلــزاءات مؤرخــة  
عــرض الرســالة بالتفــصيل ت و. جملــس األمــنمــن وثــائقوثيقــة رمسيــة جــرت إحالتــها ك، )املرفــق

دودي بـــني جيبـــويت وإريتريـــا، ، والـــرتاع احلـــ)٢٠٠٩ (١٩٠٧موقـــف احلكومـــة إزاء القـــرار 
  . بني إثيوبيا وإريتريا العويصةاحلدودومشكلة واحلالة يف الصومال، 

 ادعـاءات إريتريا أن اجلزاءات تقـوم علـى       ترى،  )٢٠٠٩ (١٩٠٧وفيما يتعلق بالقرار      - ١١
 وترى إريتريا أن فرض جزاءات هو يف جوهره عمل سياسي، تـشجعه الواليـات               .ال أساس هلا  

ــةاملتحــدة ــا  ،، ويهــدف إىل عقاهبــا علــى عــدة أمــور   األمريكي لــسياسة ل مــن بينــها انتقادهــا علن
أبريــل / نيــسان٢٤ وأكــدت الرســالة املؤرخــة .لواليــات املتحــدة يف القــرن األفريقــياخلارجيــة ل
  . أن القرار سيؤدي يف النهاية إىل تقويض تطلعات السالم واالستقرار يف املنطقة٢٠١٠

 بقيامهـا يف  االدعـاءات أيـضا  تنكـر   و .جود نزاع حـدودي مـع جيبـويت       إريتريا و تنكر  و  - ١٢
ــوات ومعــدات عــسكرية يف    ٢٠٠٨مــارس /آذار ــشر ق ــراس بن ــرة دومــرية، أو  دومريةال  وجزي

ــرة     ــسكرية خــالل الفت ــة ع ــن حــدوث مواجه ــران ١٢ إىل ١٠م ــه /حزي  أدت إىل ٢٠٠٨يوني
يف نفـس الوقـت،     و.  علـى جـانيب احلـدود       حـرب  أخـذ أسـرى   وإصـابات   سقوط قتلـى ووقـوع      

 مدفعيـة   وحـدات ، نـشرت إثيوبيـا، مبوافقـة جيبـويت،          ٢٠٠٨فربايـر   /نه يف شـباط   أتدعي إريتريا   
حـدود  عنـدها  املرتفعـة الـيت تلتقـي     االسـتراتيجية “ جبـل موسـى علـي   ”بعيدة املدى على نقطة   
ا ن جيش جيبويت شن يف وقت الحق هجومـا مفاجئـ  أ وتدعي إريتريا    .إريتريا وإثيوبيا وجيبويت  

 ورفـضت إريتريـا زيـارة بعثـة تقـصي احلقـائق             .على وحدات إريترية بامتـداد احلـدود املـشتركة        
بيانــا يــدين قبــل إرســاهلا قــد أصـدر  كــان  جملــس األمــن ابعـة لألمــم املتحــدة، علــى أسـاس أن  الت

 .على أرض الواقعمن احلقائق احملايد إريتريا دون التأكد 

 ى النحـــو املـــبني يف الرســـالةع يف الـــصومال علـــويف حتليـــل احلكومـــة اإلريتريـــة للـــرتا  - ١٣
 مـع ذلـك فقـد أسـهمت        حملية، و   بدايات كان هلا  احلكومة إىل أن األزمة      ، تشري املذكورة أعاله 

االعتبارات اجلغرافيـة الـسياسية للقـوى العظمـى،         ”ومن بينها   العنف،   سلسلةعوامل أخرى يف    
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 وحـسب رأي إريتريـا، تقـع        .“ئة العسكري لقوى خارجية، ومبادرات السالم اخلاط      الضلوعو
ــسية  ــاة يف الــصومال علــى عــاتق    عــناملــسؤولية الرئي ــاطرة  اســتمرار املعان احلــرب، واجلــريان  أب

ويف هــذا  .األمريكيــة  للواليــات املتحــدة اإلدارات املتعاقبــةسياســات املباشــرين للــصومال، و 
شأن األزمــة حتقيــق شــامل بــإجــراء  إريتريــا ضــرورة أن يــشرع جملــس األمــن يف  رى تــ،الــصدد

 .من العقابأحد إفالت عدم  على العملالصومالية بغية التوصل إىل حل دائم و

ــار٢٣ويف   - ١٤ ــايو / أي ــا يف  ٢٠١٠م ــة إريتري ــشأن  ”، شــاركت حكوم مــؤمتر اســطنبول ب
إعــالن اســطنبول، الــذي أعــاد تأكيــد التــزام اجملتمــع الــدويل بالعمــل  وانــضمت إىل  “الــصومال

 .اع يف البلـد   صر الـ  دورةادية االنتقالية يف الـصومال مـن أجـل كـسر            وثيق مع املؤسسات االحت   ال
ــا    ــة إريتري ــر خارجي ــان بوأدىل وزي ــادئ  حــدد بي ــة مب ــه ثالث ــا    في ــوم عليه ــي أن تق ــية ينبغ  أساس

 حـــل عـــسكري للـــرتاع يف  مكـــان أليالأنـــه  أوال، :تـــسوية دائمـــة للـــرتاع يف الـــصومال أي
هجمات عـسكرية لـن يـؤدي إال إىل         شن  الصومال، وأن تقدمي املزيد من األسلحة والتدريب و       

 األولويـة إلجيـاد عمليـة سياسـية تـشمل           إعطـاء جيب  أنه  ثانيا،  و؛  زيادة حدة الرتاع وإطالة أمده    
م الـدائم يف    ال ميكـن ضـمان الـسال      أنه  ثالثا،  و ؛تستثين أي طرف من أطراف الرتاع      اجلميع وال 

 .ويدفعوهنا قدماأنفسهم الصومال إال بوجود عملية يتوالها الصوماليون 

وأعـرب رئــيس جيبــويت، الــسيد امساعيــل عمــر جيلــة، يف اإلحاطــة الــيت قــدمها مــؤخرا    - ١٥
ــار١٩جملــس األمــن يف  إىل ــة يف القــرن األفريقــي، عــن قلقــه مــن    ٢٠١٠مــايو / أي  بــشأن احلال
زال أكــرب الــشواغل األمنيــة الوطنيــة حلكومتــه، وحــذر مــن إجــراء   تــ  الةريتريــ اإلاإلغــارات أن
 وأبلغ الرئيس جيلـة اجمللـس أنـه    .إريتريامن جانب  حسن النية املتجدد    بداء  سرع إل تقييم مت  أي

ــة لزعزعــة اســتقرار بلــده بتدريبــ      ــا يف محل  عناصــر هاعلــى مــدى العــام املاضــي اخنرطــت إريتري
مـايو  / أيـار  ٢٨ ويف رسـالة مؤرخـة       . اخلـوف والتـوتر    مـن   منـاخ  وخلقلتخريب البنية األساسية    

 رفـضا قاطعـا، قائلـة       االدعـاءات  موجهة إىل جملس األمن، رفضت حكومة إريتريا هذه          ٢٠١٠
، ١٩٩٧ كدولـــة يف عـــام  جيبـــويت كانـــت موجـــودة منـــذ ظهورهـــاإن املعارضـــة املـــسلحة يف

ــهإو ــ صــلةلــيس هلــا أي  ن ــة بــني البلــدين ب ــا   ويف نفــس.التوترات احلالي  الرســالة، أكــدت إريتري
 للـرتاع   ، عـن طريـق التفـاوض      ،التزامها جمددا باجلهود الدبلوماسـية اجلاريـة للتوصـل إىل تـسوية           

  .على احلدود

، تلقيت رسالة من رئيس الوزراء ووزيـر        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨ويف تطور كبري، يف       - ١٦
 رئــيس إريتريــا، ،أفــورقي ان نــسخة مــن اتفــاق وقعــه الرئيــس ادولــة قطــر حييــل فيهــ لاخلارجيــة 

 دولـة قطـر    إىل االتفـاق عهـد  وي. الـرتاع علـى احلـدود     يهدف إىل تسوية   ،جيلة، رئيس جيبويت  و
ببــذل جهــود للوســاطة وإنــشاء آليــة للتــسوية الــسلمية للــرتاع علــى احلــدود والوصــول يف هنايــة 
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والتعاون الـدويل    ويف نفس اليوم، أكد وزير اخلارجية        .املطاف إىل تطبيع العالقات بني البلدين     
يبــويت، يف بيــان للــصحافة، انــسحاب القــوات اإلريتريــة مــن أراضــي جيبــويت، نتيجــة جلهــود  جل

إىل احلـدود بـني البلـدين      منطقـة   قـوة قطريـة للمراقبـة مـن أجـل رصـد             ونـشر   الوساطة القطرية،   
  .يتم التوصل إىل اتفاق هنائي أن

 رســـالة ردا علـــى املـــذكرة ، قـــدمت حكومـــة إريتريـــا٢٠١٠يونيـــه / حزيـــران٩ويف   - ١٧
 وتشري الرسالة إىل االتفاق الـذي مت التوصـل إليـه بـني          .)٢٠٠٩ (١٩٠٧الشفوية بشأن القرار    

 وملحـق بالرسـالة االتفـاق       .إريتريا وجيبويت بشأن الرتاع على احلدود ودور الوسـاطة القطـري          
  .“تفاقالوثيقة التنفيذية لال ” رئيسا جيبويت وإريتريا و عليهاألصلي الذي وقع

 آليـة   وحتـدد  إىل انسحاب إريتريا من املناطق املتنازع عليهـا          “الوثيقة التنفيذية ”وتشري    - ١٨
أن ُتـشكل جلنـة تعـني شـركة دوليـة لتعلـيم احلـدود املـشتركة بـني                   : ، مبا يف ذلـك    تسوية الرتاع ل

وأمســاء إريتريــا وجيبــويت، مبوافقــة البلــدين؛ وأن يقــدم الطرفــان إىل قطــر قائمــة تتــضمن أعــداد   
 واملفقودين؛ وأن تقوم قطـر برصـد احلـدود حـىت تعلـن اللجنـة التوصـل إىل قـرار                      احلرب أسرى

 .هنائي وملزم بشأن تسوية الرتاع على احلدود

تأكيــد موقــف حكومــة إريتريــا بــشأن الــصومال وبــشأن اجلمــود أيــضا وتعيــد الرســالة   - ١٩
حـــو املـــبني يف الرســـالة املؤرخـــة املخـــيم علـــى مـــسألة احلـــدود بـــني إريتريـــا وإثيوبيـــا علـــى الن 

 علـى النحـو   ، الـيت قـدمت إىل جلنـة اجلـزاءات أثنـاء زيارهتـا إىل أمسـرة       ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٤
 وباإلضافة إىل ذلك، تؤكـد الرسـالة اسـتعداد إريتريـا لالشـتراك يف مجيـع جهـود                   .املوجز أعاله 

اجتماعـات عقـدت علـى    دة  عـ  وتشري إىل    .السالم اليت هتدف إىل حتقيق االستقرار يف الصومال       
شــارك فيهــا الوفــد اإلريتــري، مبــا يف ذلــك اجتمــاع وهــامش مــؤمتر اســطنبول بــشأن الــصومال 

 ووزيـر اخلارجيـة التركـي، واجتمـاع         “احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة     ”ثالثي مع كبار مسؤويل     
 )إيغـاد  (التنميـة ألمم املتحدة، وكبار مسؤويل اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ب     ضم ممثلني ل  خر  آ

 .، واالحتاد األفريقي، وتركيا، وشركاء ثنائيني آخرينعلى الصعيد دون اإلقليمي
  

 مالحظات  -ثالثا   
 فتـرة طويلـة،     القائمـة منـذ   بالرغم من مواقف حكومة إريتريا بشأن الصومال وجيبويت           - ٢٠

الـدويل علـى    بنـاء مـع جرياهنـا ومـع اجملتمـع           ال التعامـل عدة خطوات صـوب     مؤخرا  فقد اختذت   
 ويتــضمن هــذا اســتقبال جلنــة اجلــزاءات يف أمســرة، ومــشاركة إريتريــا يف مــؤمتر   .نطــاق أوســع

اسطنبول بشأن الصومال، واشتراكها يف جهود الوساطة اإلقليمية اليت قادهتا دولـة قطـر بـشأن                
 . وهذه مجيعها تطورات مشجعة.احلدودي مع جيبويتالرتاع 
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ــدوإنــين أرحــب بت   - ٢١ ــاأيي ــصومال،    إريتري ــشأن ال ــادا  ممــا  إعــالن اســطنبول ب يعكــس ابتع
احلكومـــة االحتاديـــة ” قانونيـــة ومـــشروعية مبعارضـــة مـــسألةتها الـــسابقة ملحوظـــا عـــن سياســـ

 ومـن منطلـق شـبيه    .“بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال   ” إىل طرد قوات   الدعوة و “االنتقالية
 للـرتاع   د للتوصـل إىل تـسوية سـلمية       جهـو فيما يبذل من    بذلك، يشجعين اشتراك إريتريا حاليا      

  .على احلدود مع جيبويت وتطبيع العالقات معها

 ١٩٠٧وينبغي مالحظة أن قدرة األمم املتحدة على التحقق من امتثال إريتريـا للقـرار                 - ٢٢
 يف الوقـت    اجلديـد “ فريق الرصد املعـين بالـصومال وإريتريـا       ” وسينشأ   .حمدودة جدا ) ٢٠٠٩(

إمكانيـة الرصـد واإلبـالغ بـشكل مـستقل بـشأن            وجـود هـذا الفريـق       تـيح   أن ي وآمـل    ،املناسب
، مبا يف ذلـك تقـدمي املعلومـات ذات الـصلة            )٢٠٠٩ (١٩٠٧تنفيذ التدابري اليت يفرضها القرار      

أحكـام   العملية اليت تضطلع هبـا جلنـة اجلـزاءات لتحديـد األفـراد والكيانـات الـيت تنتـهك                     لفائدة
 .القرار

 إريتريـا السـتعادة     تتخـذها تقارير األخرية اليت تشري إىل اخلطـوات الـيت          وإنين أرحب بال    - ٢٣
 وأشــجع إريتريــا علــى القيــام جبهــود مماثلــة ،متثيلــها لــدى مقــر االحتــاد األفريقــي يف أديــس أبابــا

 وسـيكون تعزيـز     ).إيغـاد  ( اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة          ة عـضوي  اشتراكها يف إلعادة  
ع املنظمات اإلقليميـة والـشركاء الـدوليني مـصدر إسـهام كـبري لتعزيـز الـسالم            اشتراك إريتريا م  

 .واالستقرار يف القرن األفريقي

الــصحيح، فــإنين أحــث حكومــة  حتركــا يف االجتــاه أن التطــورات األخــرية متثــل  ومــع   - ٢٤
ابري والتـد ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧إريتريا على القيام باملزيد من أجل تقدمي دليـل علـى امتثاهلـا للقـرار      

 .العملية الواردة به

ــى األجــل        - ٢٥ ــسالم واالســتقرار يف القــرن األفريقــي عل ــى أن ال ــد عل ــا، أود التأكي وختام
 ويف هــذا . وجــود هنــج شــامل لتنــاول الرتاعــات املرتبطــة ببعــضها يف املنطقــةانالطويــل يــستلزم

ع العالقـات بـني     التقـدم يف تنفيـذ قـرار جلنـة احلـدود بـني إثيوبيـا وإريتريـا وتطبيـ                  يسهم  الصدد،  
  .يف تعزيز االستقرار يف املنطقة بأكملهاإسهاما كبريا البلدين 
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  املرفق
 ١٩٠٧ر  مـــن القـــرا٢٠التقـــارير املقدمـــة مـــن دول أعـــضاء عمـــال بـــالفقرة      

) ١٩٩٢( ٧٥١ن املنـــشأة عمـــال بـــالقرارين إىل جلنـــة جملـــس األمـــ) ٢٠٠٩(
  ٢٠١٠يونيه /ن حزيرا١٠بشأن الصومال وإريتريا، حىت ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و

  االحتاد الروسي
  أندورا 
  إيطاليا

  الربازيل 
  الربتغال 
  بلجيكا
  بيالروس

  تركيا 
  اجلمهورية التشيكية

  الدامنرك
  سلوفاكيا 
  سويسرا
  صربيا

  الصني 
  غابون 
  فنلندا 
  كندا
  لبنان 

  ليختنشتاين
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  النرويج
  النمسا
  انيوزيلند

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان 
  اليونان


