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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 األعمالمن جدول  3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف -٣٣/٣  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيي  القيياا ال السيااقص الةييا  جل عين المايييص الااميص ولنييص حقيوق اإلنسييان  إذ يشير 

 65/223منةي،، وااةيص اياا  الماييص وجملس حقوق اإلنسان اشينن إااميص نمياو  ومي  اقااوي  و 
، 2008حزياان/يونيييي   18املييي     8/5، واييياا ال ا ليييس 2010كيييانون األول/ يسيييم    21املييي    

 25/15، و2012أيلول/سييييب م   27املييي     21/9، و2011أيلول/سييييب م   29املييي     18/6و
 2املييييي     30/29و ،2014أيلول/سيييييب م   25املييييي     27/9، و2014آذا /ميييييا    27املييييي    

 ،2015تشاين األول/أك واا 
تاهييد مجييي  الييدول االولييام اال زامازييا ا ازيييز ا حيي او الاييامل  ل يي   وإذ ي كييد ميين جديييد 

حقيييوق اإلنسيييان واااييييال األساسييييص للاميييي  ومااعازيييا وقاي هيييا، ولقيييا  ملي ييياق األمييي  امل  يييدجل 
 والة وك األخاى امل ةلص حبقوق اإلنسان والقانون الدومي،

  حقيييوق اإلنسيييان وقاي هيييا أن ت  يييي، ال اييياون اليييدومي مييين أجييي  تازييييز مجيييي وإذ ي كيييد
 2و 1ينبغ  أن يم  م سيقا  ااميا  مي  مقاةيد ومبيا ث املي ياق والقيانون اليدومي املبينيص   امليا ت  

ميين املي يياق، وأن ييي     ريي  أمييو  منهييا ا حيي او ال يياو للسيييا جل والسييلمص اإلاليميييص وا سيي قلل 
الالايييال الدولييييص وعيييدو ال يييدخ     السياسيي  وعيييدو اسييي امال القيييوجل أو ال هدييييد ااسيي اما ا  
 املسائ  اليت تق  أساسا  ضمن الو يص الداخليص ألي  ولص،

إىل  يباجص املي اق، وااةص ما تضمن   من تةيمي  عليإ إعيا جل تنكييد اإلايان  وإذ يشر 
حبقيييوق اإلنسيييان األساسييييص وا ااميييص اإلنسيييان وايييد ق وااملسييياواجل   ااقيييوق اييي  الاجيييال والنسيييام 

 وكذلك ا  الدول كبرها وةغرها،
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ليييي    نمييياو اج مييياع  و ومي ا ييين أن ي  قييي   كييي  إنسيييانحييي    وإذ ي كيييد مييين جدييييد 
 اإلعمال ال او لل قوق وااايال املنةوص عليها   اإلعلن الاامل  اقوق اإلنسان،

ميييا أعيييايف عنييي     يباجيييص املي ييياق مييين تةيييمي  عليييإ إنقييياذ  وإذ ي كيييد مييين جدييييد أيضيييا   
األجيييال املقبلييص ميين ويييلل ااييايف، وزياييص الميياوه اليييت ا يين   رلهييا  قييي  الادالييص واحيي او 

ناشيياص عيين املااهييدال ونرهييا ميين مةييا   القييانون الييدومي، و ليي  الاايي  ا ج ميياع  ا ل زامييال ال
و ل  مس وى اايياجل   جيو مين اااييص ألسيا، و ا سيص ال سياما وحسين اليوا ، واسي  داو  ادما  

 األ اجل الدوليص   تاايص الش ون ا ا ةا يص وا ج ماعيص للشاويف مجياها،
الايا     مي  مسي وليص إ ا جل القضيايا ا ا ةيا يص  عليإ وجيويف اشي اك  ول وإذ يشد  

وا ج ماعيص علإ مس وى الاا  وال ةدي لألخطا  اليت زيد  السيلو واألمين اليدولي ، وضياو جل 
ا ضيييطلذ  يييذق املسييي وليص عليييإ ةيييايد م ايييد  األويييااه، ووجيييويف ايييياو األمييي  امل  يييدجل االيييدو  

 مال عامليص وا يل    الاا ،األساس    هذا الةد  ااع با ها أك ا املنم
اشنن اس ماا  إسيامجل اليدول األعضيام تطبيي  تشياياازا الوونييص خيا    وإذ يساو ق القل  

إاليمها اطايقيص ايس اسييا جل  ول أخياى وااملةيار املشياوعص لل يانيال أو األشي اص ا اضيا  
 لو ي ها واال م   ال ام  حبقوق اإلنسان،

ال غيرال ال ي ى الييت  يدى عليإ السياحص الدولييص وتطلايال مجيي   اع با قوإذ يض     
الشاويف إىل اياو نماو  ومي علإ أسا  املبا ث امل اسص   املي ياق، ايا   ذليك تازييز وتشياي  
احييي او حقييييوق اإلنسييييان وااايييييال األساسيييييص للاميييي  واحيييي او مبييييدأ املسيييياواجل ايييي  الشيييياويف   

السييلو والداقااويييص والادالييص واملسيياواجل وسيييا جل القييانون وال اد يييص وال نميييص ااقييوق وتقايييا املةيير و 
 و س  مس ويال املايشص وال ضامن،

ايييينن تازيييييز ال ايييياون الييييدومي   ميييييدان حقييييوق اإلنسييييان أمييييا ضيييياو ي ل  قييييي   وإذ يسييييل  
 لإ حنو لاال،مقاةد األم  امل  دجل اال ام ، اا   ذلك تازيز مجي  حقوق اإلنسان وقاي ها ع

أن اإلعيييلن الايييامل  اقيييوق اإلنسيييان يييينن عليييإ أن مجيييي  النيييا   وإذ يضييي    اع بيييا ق 
يولييدون أحيياا ا  وم سيياوين   ال ااميييص وااقييوق وأن ل يي  إنسييان ااييي    ال م يي   مييي  ااقيييوق 
 واااييييال امليييذكو جل   اإلعيييلن،  ون ايييييز مييين أي نيييوذ، مييين ابيييي  ال ميييييز عليييإ أسيييا  الاييياق

الليييون أو الييينس أو اللغيييص أو اليييدين أو الييياأي السياسييي  أو أي  أي آخيييا أو األةييي  القيييوم   أو
 ا ج ماع  أو املل يص أو امليل  أو أي وض  آخا، أو

أن الداقااويص وال نميص واح او حقوق اإلنسيان واااييال األساسييص  وإذ ي كد من جديد 
اقااويييييص تقييييوو علييييإ إ ا جل الشييييا  املاييييايف عنهييييا أمييييو  م ااطييييص ياييييزخ كيييي  منهييييا ا خييييا وأن الد

ل  ديييييد نمميييي  السياسيييييص وا ا ةييييا يص وا ج ماعيييييص وال قاليييييص ومشييييا ك   ال امييييص   مجييييي   حبايييييص
 جوان  حيات ،
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انن تازيز حقوق اإلنسان وقاي ها ينبغ  أن يس ندا إىل مبيدأ ال اياون واايوا   وإذ يسل  
الةيييا ق وأن يهيييدلا إىل تازيييييز ايييد جل اليييدول األعضييييام عليييإ الوليييام اال زامازييييا   مييييدان حقييييوق 

 اإلنسان ملا لي  مةل ص البشايص مجاام،
ا  ييا أيضييا  أااييا  علييإ أن الداقااويييص ليسييم م هومييا  سياسيييا  ل سيي ، وإ يي وإذ يشييد  

 اا ةا يص واج ماعيص،
ايينن الداقااويييص واحيي او مجييي  حقييوق اإلنسييان، اييا   ذلييك اايي    ال نميييص  وإذ يسييل  

وش اليص اا   واإل ا جل وخضوعهما للمساملص   مجيي  اطاعيال ا  مي  ومشيا كص ا  مي  امليد  
تنميييص مسيي دامص ي ييون او هييا الباييد  مشييا كص لاليييص، جييزم أساسيي  ميين الييدعائ  اللخمييص ل  قييي 

 ا ج ماع  واإلنسا ،
أن الانةييييايص وال مييييييز الانةيييياي وكيييياق األجانيييي  ومييييا ي ةيييي  اييييذلك  وإذ يلحييييل اقليييي  

تاةيييييي  ا يييييين أن ت  يييييياا  ا ايييييي  عواميييييي  منهييييييا ال وخييييييي  نيييييير الاييييييا ل لل يييييياوجل وال همييييييي   ميييييين
 ا ج ماع ، واإلاةام
األ ييييان وال قاليييال وااضيييا ال ا ييين أن يسيييه  أن اايييوا  اييي   وإذ ي كيييد مييين جدييييد 

 إسهاما  كبرا    تازيز ال ااون الدومي علإ مجي  املس ويال،
علييإ ضيياو جل أن ايياص ا  ميي  الييدومي علييإ جايي  الاوملييص اييوجل إ اايييص لشيياويف  وإذ ي كييد 

سياص ومسي ماجل الاا  كالص، وأن الاوملص   ا ن أن ت ون جاماص ومنة ص ااما  إ  ابيذل جهيو  وا
 عما ها إنساني نا املش كص ا   ما ليها من تنوذ،

علييإ ضيياو جل تييولر ال موييي  ال ييا  للبلييدان الناميييص، و  سيييما البلييدان الناميييص  وإذ يشييد  
نييير السييياحليص واليييدول الز ييييص الةيييغرجل النامييييص، ونقييي  ال  نولوجييييا إليهيييا، ألنييياا  منهيييا  عييي  

  املنا ،جهو ها من أج  ال  ي، م  تغر
عليييإ أن ي  يييذ كييي  ميييا   وسيييا  مييين تيييداار ل  اليييص إااميييص نمييياو  ومي  وتةيييميما  منييي  

  اقااو  ومنة،،
 أن ل   إنسان اا    نماو  ومي  اقااو  ومنة،؛ ي كد من جديد -1 
نمييياو  ومي  اقااويي  ومنةييي، يشييا  عليييإ  إاامييصأن  ي كييد مييين جديييد أيضيييا   -2 

 اإلعمال ال او لمي  حقوق اإلنسان للنا  كالص؛
أن الداقااويييص تشييم  احيي او مجييي  حقييوق اإلنسييان وااايييال األساسيييص  ياليين -3 

وأهنييا ا يي  ايمييص عامليييص تات ييز علييإ إ ا جل الشيياويف املايي ي عنهييا حبايييص    ديييد نممهييا السياسيييص 
 ج ماعيييص وال قاليييص ومشييا ك ها ال اميييص   مجييي  جوانيي  حيازييا، وي كييد ميين جديييد وا ا ةيا يص وا

 اااجص إىل اسك المي  ابدأ سيا جل القانون وتطبيق  علإ الةايدين الووين والدومي؛
اإلعلن الاامل  اقوق اإلنسان، و  سيما املبدأ الذي يقضي   ي كد من جديد -4 

ااي    و ت الإ اان  ااال  و ييص ونزيهيص، أسيا ل سيلطص اا ي ،  انن ت ون إ ا جل الشاويف، اليت
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ياى ايا ا اذ الاياو وعليإ ايدو املسياواجل  اخ يا  املم لي  حباييص عين وايي  ان  اايال  و ييص ونزيهيص الق
 ا  الناخب ، اال ةويم السايي أو ما يضاهي  من إجاامال ال ةويم ااا؛

ا أادتيي  أءنييام امليي اا الاييامل  ملناهضييص  مييي  الييدول األعضييام أن ت يي  ايي يهييي  -5 
الانةيييايص وال ميييييز الانةييياي وكييياق األجانييي  وميييا ي ةييي  ايييذلك مييين تاةييي ، املاقيييو     ياايييان 

ميين ال ييزاو ازيييا جل  ،2001أيلول/سييب م   8آيف/أنسييطس إىل  31  ال يي جل ميين   نييويف ألايقيييا،
اياون الييدومي ميين أجي  خيييا جل ت ييال  منيال  الاوملييص إىل أاةيإ حييد، اوسييائ  منهيا تازيييز وتييدعي  ال 

ال اص ليما ي ال  اال اا جل والنمو ا ا ةا ي وال نميص املس دامص، وا تةا ل الاامليص ااس  داو 
ال  نولوجيال الديدجل، وخيا جل ال با ل ليما ا  ال قالال عن واي  ةيون ال نيوذ ال قيا  وتازييزق، 

اص ومنة ص ااما  إ  ابذل جهو  واسياص ومسي ماجل وي ا  تنكيد أن الاوملص   ا ن أن ت ون جام
 من أج  زياص مس قب  مش ك يقوو علإ إنساني نا املش كص ا   ما ليها من تنوذ؛

أن إاامييص نميياو  ومي  اقااويي  ومنةيي، ت طليي   قييي  أمييو   ي كييد ميين جديييد -6 
 منها ما يل :
  حبايييييص وضيييياها حيييي  مجييييي  الشيييياويف   تقايييييا مةييييرها لي سيييي   ييييا أن  ييييد )أ( 

السياسيي  وتسيياإ حبايييص إىل  قييي  تنمي هييا ا ا ةييا يص وا ج ماعيييص وال قاليييص، ولقييا  ملي يياق األميي  
 امل  دجل وااا ال األم  امل  دجل ذال الةلص؛

 ح  الشاويف واألم    السيا جل الدائمص علإ ءاوازا وموا  ها الطبيايص؛ )يف( 
 ال نميص؛ح  ك  إنسان ومجي  الشاويف     ) (  
 ح  مجي  الشاويف   السلو؛ ) ( 
ااييي    نمييياو اا ةيييا ي  ومي ايييائ  عليييإ املشيييا كص امل سييياويص   عملييييص ةييين   )ه( 

 القاا  وا ع ما  امل با ل واملةل ص امل با لص وال ضامن وال ااون ا  مجي  الدول؛
 ال ضامن الدومي، اوة   حقا  للشاويف واأللاا ؛ )و( 
وتوويييد م سسييال  وليييص ت سيي  االشيي اليص والداقااويييص والادالييص و ضيي  تازيييز  )خ( 

للمساملص   مجيي  جميا ل ال اياون، وااةيص مين خيلل تن ييذ مبيدأ املشيا كص ال اميص وامل سياويص   
 آليال ةن  القاا  ل   منها؛

حييي  الميييي    املشيييا كص عليييإ ايييدو املسييياواجل،  ون أي ايييييز،   عملييييص ةييين   )ح( 
 ا  علإ الةايدين احملل  والاامل ؛القا 

مبييدأ ال م ييي  اإلاليميي  الاييا ل وامل ييواخن ايي  النسيي    ت ييوين مييلك مييور    )ط( 
 منمومص األم  امل  دجل؛
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إاامييص نميياو  ومي حييا عييا ل لاييال م ييواخن للمالومييال وا تةييا ل يقييوو علييإ  )ي( 
دل  املالوميييال عليييإ الةيييايد اليييدومي، ال اييياون اليييدومي إل سيييام تيييواخن جدييييد وخييييا جل ال بيييا ل   تييي

 وااةص تة يا أوج  ال  اول   تدل  املالومال إىل البلدان الناميص ومنها؛
احيييي او ال نييييوذ ال قييييا  وااقييييوق ال قاليييييص للامييييي ، ألن ذلييييك ياييييزخ ال اد يييييص  )ك( 

عمييال ال قاليييص ويسييه    توسييي  نطيياق تبييا ل املاييا ه ولهيي  ا ل يييال ال قاليييص ويسيياعد علييإ إ
وال م    ا   مجيي  أحنيام الايا  وينمي  علايال مسي قاجل و ييص اي  ا  حقوق اإلنسان املقبولص عاملي

 الشاويف واألم    الاا  أمج ؛
ومجييي  الشيياويف   اياييص ةيي يص وتايياون  ومي وءييي  يسيي اي   كيي  إنسييانحيي    )ل( 

املنا ، وااةص   البلدان  ا االيص لل اجص إىل مساعدجل الهو  الوونيص من أج  ال  ي، م  تغر
 الناميص، ويشا  علإ تن يذ ا ت ااال الدوليص   جمال ااد من تغر املنا ؛

تازيييز ا سيي  ا جل اشيي   منةيي، ميين منييال  ال وخييي  الييدومي لل يياوال عيين واييي   )و( 
 الدوليص؛ تازيز ال ااون الدومي، وخةوةا    الالاال ا ا ةا يص وال اا يص واملاليص

ال يييييص تييييااى البشييييايص املشيييي ك ليمييييا ي اليييي  ايييياا  الايييياو    كيييي  إنسييييانا يييي    )ن( 
 ا ن  اذ اال قالص؛

املس وليص املش كص ا   ول الاا    إ ا جل ال نميص ا ا ةا يص وا ج ماعيص علإ  ) ( 
بغي  خطا  اليت زد  السلو واألمن الدولي ، وهي  املسي وليص الييت ينلأل وال ةديمس وى الاا ، 

  ا س ها علإ ةايد م اد  األوااه؛
عليييإ أ ييييص اا ييياء عليييإ ءييياام وتنيييوذ ا  مييي  اليييدومي لألمييي  والشييياويف  يشيييد  -7 

واحيييي او ا ةييييائن الوونيييييص واإلاليميييييص وا ليييي، ا ل يييييال ال ا  يييييص وال قاليييييص والدينيييييص   تازيييييز 
 ال ااون الدومي   ميدان حقوق اإلنسان؛

علإ أن مجي  حقيوق اإلنسيان عاملييص ونير اااليص لل ازئيص وم ااطيص  يشد  أيضا   -8 
وم شييياا ص وأن عليييإ ا  مييي  اليييدومي أن ياامييي  حقيييوق اإلنسيييان ماامليييص شييياملص واطايقيييص منةييي ص 
وم  الاص، وعلإ ادو املساواجل واالقد  ن س  من ا ه مياو، وي كيد مين جدييد أني  عليإ اليان  مين 

وونيييص واإلاليميييص وا ليي، ا ل يييال ال ا  يييص وال قاليييص والدينيييص، ضيياو جل مااعيياجل أ يييص ا ةييائن ال
ليييمن مييين واجييي  اليييدول، اةييياه النميييا عييين نممهيييا السياسييييص وا ا ةيييا يص وال قالييييص، أن تايييزخ 

 و م  مجي  حقوق اإلنسان وااايال األساسيص؛
عيدو   مجلص ما ي كد مبا ث املسياواجل   السييا جل اي  اليدول و  ي كد من جديد -9 

 ؛ ال دخ    ش وهنا الداخليص
مجيي  الهيال ال اعليص   السياحص الدولييص عليإ إ سيام نمياو  ومي يشيم   اي  -10 

المييي  ويسيي ند إىل الاييدل واملسيياواجل واإلنةيياه وكاامييص اإلنسييان وال  يياه  وتازيييز واحيي او ال نييوذ 
الداعييص إىل ا سي باا  عليإ ال قا  وحقيوق اإلنسيان الااملييص، كميا ا هيا عليإ نبيذ مجيي  امليذاه  

 أسا  الانةايص وال مييز الانةاي وكاق األجان  وما ي ة  اذلك من تاة ؛
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ضيياو جل أن تشييا  الييدول مجياهييا علييإ إايياا  السييلو واألميين  ي كييد ميين جديييد -11 
اليييدولي  وةيييوهنما وتازيز يييا، وأن تبيييذل   سيييبي  هيييذا الغيييا  كييي  ميييا   وسييياها ل  قيييي  نيييزذ 

وال اميي    ريي   اااييص  وليييص لاالييص، ول  الييص اسيي  داو املييوا   احملييا جل ن ياييص ل ييداار السييلح الايياو 
 نزذ السلح ال االص ألناا  ال نميص الشاملص، و  سيما ال نميص   البلدان الناميص؛

ي  االنمياو  ي كد -12  أن احملاو ل الااميص إىل اإلواحص ااا ومال الشاعيص االقوجل  ق
 س و ي، واملما سص الشاعيص للسلطص، وال م   ال ام  حبقوق اإلنسان؛الداقااو  والد

ضيييياو جل مواةييييلص الاميييي  اةيييي ص عاجلييييص إلاامييييص نميييياو  ي كييييد ميييين جديييييد أيضييييا   -13 
اا ةييا ي  ومي أساسيي  اإلنةيياه واملسيياواجل   السيييا جل واليي ااش واملةييل ص املشيي كص وال ايياون ايي  

 يص وا ج ماعيص، من أج  إةلح أوج  ال  اول مجي  الدول، اةاه النما عن نممها ا ا ةا
و ل  املما  القائمص وإتاحص إم انيص سد ال اوجل ا خذجل   ا تساذ ا  البلدان امل قدمص والبلدان 
الناميييص وضييمان تااييي  خطييإ ال نميييص ا ا ةييا يص وا ج ماعيييص ايياواا  وضييمان السييلو والاييدل 

 لألجيال اااليص واملقبلص؛
، ميين خييلل خيييا جل ال ايياون الييدومي، إلاامييص هييالييدول علييإ مواةييلص جهو ا ايي  -14 

 نماو  ومي  اقااو  ومنة،؛
أن إ سييييام نمييياو عييييامل   اقااويييي  ومنةييي،، علييييإ حنييييو ميييا ييييينن علييييي   ي كيييد -15 

 ؛ اا جل واألسواق وا دمال املاليص،   ا ن أن ي  ق  امخالص الضوااش عن الي اقامل
 ؛(1)ا قايا ا بر املس ق  املاين اماامص نماو  ومي  اقااو  ومنة، ايش علما   -16 
ا بيير املسيي ق  إىل مواةييلص حب يي    تيينءر السياسييال املاليييص وا ا ةييا يص  يييدعو -17 

الييييت تن يييذها املنمميييال الدولييييص وامل سسيييال األخييياى، و  سييييما البنيييك اليييدومي وةيييندوق النقيييد 
 قااو  ومنة،؛الدومي،   إاامص نماو  ومي  ا

 مي  اا ومال أن ت ااون م  ا بر املسي ق  وأن تسياعدق   ا ضيطلذ  يهي  -18 
 او ي  ، وتزو لق ا   ما يلزو من مالومال يطلبها ل م ين  من أ ام واجبات  اةو جل لاالص؛

إىل م ييو  األميي  امل  ييدجل السييام  اقييوق اإلنسييان أن يواةيي  تقييد   يطليي  -19 
 مجي  املوا   البشايص واملاليص اللخمص  ضطلذ ا بر املس ق  او ي   علإ حنو لاال؛

ا بييييير املسييييي ق  إىل أن يقيييييدو إىل جمليييييس حقيييييوق اإلنسيييييان،    و تييييي   ييييييدعو -20 
 السا سص وال لء ، تقاياا  عن تن يذ هذا القاا ؛

ا بييير املسييي ق  إىل مواةيييلص إااميييص علايييال تاييياون وءيقيييص مييي  األوسييياط  ييييدعو -21 
ال األكا ايييص ومااكيييز ال   ييير وم سسيييال الب يييوى، م ييي  ماكيييز النيييويف، ونييير ذليييك مييين الهييي

 ةاحبص املةل ص من مجي  املناو ؛
__________ 

(1) A/HRC/33/40. 
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إىل هيايييال مااهيييدال حقيييوق اإلنسيييان وامل وضييييص السييياميص وا ليييييال  يطلييي  -22 
ا اةييص  ليييس حقييوق اإلنسيييان واللانييص ا س شيييا يص  لييس حقيييوق اإلنسييان أن تيييومي،   إويييا  

   تن يذق؛و يال ك  واحدجل منها، ا ه ماو الواج   ذا القاا  وأن تقدو إسهامال من أج
اامل وضيييييص السيييياميص أن ت  ييييذ ميييين مسيييينلص إاامييييص نميييياو  ومي  اقااويييي   يهييييي  -23 

 ومنة، منطلقا   ا؛
إىل امل وضيييص السيياميص أن تطليي  الييدول األعضييام وأجهييزجل األميي  امل  ييدجل  يطليي  -24 

مييال وهياازيا وم ونازيا واملنممييال اا ومييص الدولييص، وخةوةييا  م سسيال ااي يون وو خ، واملنم
 نر اا وميص علإ هذا القاا  وأن تنشاق علإ أوس  نطاق   ن؛

مواةلص النما   هذق املسنلص   إوا  البند ن س  من جدول األعمال    يقا  -25 
  و ت  السا سص وال لء .

 38اللسص 
 2016أيلول/سب م   29

 ول عيين ال ةييويم.  5وام نيياذ ةييوتا   12ةييوتا  مقاايي   30اع قمييد ا ةييويم مسييا  اننلبيييص ]
 وكانم ن ياص ال ةويم كا يت:

 امل يدون:
، إءيوايييا، إكييوا و ، اإلمييا ال الااايييص امل  ييدجل، إندونيسيييا، ايينغل ي ، ا  ييا  الاوسيي 

امل اييييد جل القوميييييال(، الزائييييا، جنييييويف  -انمييييا، اوتسييييوانا، او ونييييدي، اولي يييييا ) ولييييص 
البولي ا يييييييص(،  -لبيييييي ، لنييييييزويل )مجهو يييييييص الةيييييي ، نانييييييا، ال  السييييييل ا و ،ألايقيييييييا، 
نيياو، اطييا، ارنيزسيي ان، كواييا، كييول  ي ييوا ، ال ونغييو، املغييايف، ملييدي،،  لييييم

 ، ا ندنياريا اململ ص الااايص الساو يص، منغوليا، ناميبيا،
 املاا ضون: 

يص ، الاي يا، مجهو ييص كو ييا، مجهو ييص مقيدونيا اليونوسيللال تغيالألبانيا، أملانييا، 
، سيييلولينيا، سويسييياا، لانسيييا،  ت ييييا، اململ يييص امل  يييدجل ل يطانييييا الامميييإ سيييااقا  

 وآيالندا الشماليص، هولندا
   املم ناون:

 [.امل سيككينيا، اا انواي، تونو، جو جيا،  
    


