
 

 CP 4 الثقافي التعبير تنوع أشكال
  

CE/13/4.CP/14 
 ١١/٤/٢٠١٣ باريس،
 التوزيع محدود فرنسي: األصل

 
 مؤتمر األطراف 

 في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 ةرابعالدورة العادية ال

 ٢باريس، مقر اليونسكو، القاعة 
 ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١٤-١١

 

 اللجنة أعضاء انتخاب :من جدول األعمال المؤقت ١٤البند 

 

 املؤمتر يقوم األطراف، ملؤمتر الداخلي النظام من ١٦ املادة بأحكام عمالً 
 .اللجنة يف األعضاء الدول نصف بانتخاب عامني كل

 .١٧الفقرة : القرار املطلوب
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 جلنة األوىل العادية دورته يف األطراف مؤمتر انتخب االتفاقية، من ٢٣ املادة من ٤و ١ الفقرتني ألحكام طبقاً  - ١
 ".اللجنة" باسم يلي إليها فيما ويشار عضواً  ٢٤ من تتألف الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية حكومية دولية

 أربع هي اللجنة يف األعضاء الدول عضوية مدة أن على األطراف ملؤمتر الداخلي النظام من ١٦ املادة وتنص - ٢
 .االتفاقية من ٢٣,١ املادة ألحكام وفقاً  سنوات

 اللجنة، أعضاء انتخاب ألغراض املقاعد، تُوزع أن على الداخلي النظام من ١٥,٢ املادة تنص ،وعالوة على ذلك - ٣
 على مقاعد ثالثة ختصص أن شريطة جمموعة، كل يف األطراف الدول عدد مع بالتناسب االنتخابية الموعات بني فيما"

 . (...)".الست االنتخابية الموعات من جمموعة لكل األقل

 انتهت اليت األعضاء عشرة االثنيت الدول األطراف مؤمتر انتخب ،)٢٠٠٧ يونيو/حزيران( األوىل العادية الدورة ويف - ٤
 يف عضويتها مدة انتهت اليت اللجنة يف األعضاء الدول كانت االنتخابات هلذه ونتيجة. ٢٠١١ عام يف عضويتها مدة
 :االنتخابية الموعات حبسب التالية، هي ٢٠١١ عام

 اليونان؛ ،لكسمربغأملانيا، : األوىل الموعة
 ليتوانيا؛ كرواتيا،: الثانية الموعة
 ؛املكسيك ،لوسيا سانت: الثالثة الموعة
 اهلند؛: الرابعة الموعة
 موريشيوس؛السنغال، ، أفريقيا جنوب: )أ( اخلامسة الموعة
 .مانعُ : )ب( اخلامسة الموعة

 تنتهي اليت األعضاء عشرة االثنيت الدول األطراف مؤمتر انتخب ،)٢٠٠٩ يونيو/حزيران( الثانية العادية الدورة ويف - ٥
 الموعات حبسب التالية، عضويتها هي انتهت مدة اليت األعضاء الدول وكانت .٢٠١٣ عام يف عضويتها مدة

 :االنتخابية

 ؛كندا ،فرنسا :األوىل الموعة
 بلغاريا؛ ألبانيا، :الثانية الموعة
 كوبا؛ الربازيل، :الثالثة الموعة
 الصني؛الشعبية،  الدميقراطية الو مجهورية: الرابعة الموعة
 كينيا؛ الكامرون، :)أ( اخلامسة الموعة
 .تونس األردن، :)ب( اخلامسة الموعة
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 تنتهي اليت األعضاء عشرة االثنيت الدول األطراف مؤمتر انتخب، )٢٠١١ يونيو/حزيران( الثالثة العادية الدورة ويف - ٦
 :االنتخابية الموعات حبسب التالية، هي الباقية األعضاء الدول وكانت .٢٠١٥ عام يف عضويتها مدة

 سويسرا؛ السويد،: األوىل الموعة
 السابقة؛ اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية أرمينيا،: الثانية الموعة
 ؛هندوراس ،وغرينادين فنسنت سانتاألرجنتني، : الثالثة الموعة
 ؛فيتنام: الرابعة الموعة
 غينيا، الكونغو؛زمبابوي، : )أ( اخلامسة الموعة
 .الكويت: )ب( اخلامسة الموعة

 انتخاب جيوز وال التناوب مبدأ مراعاة مع اللجنة يف األعضاء الدول نصف انتخاب جيري ،١٦ املادة ومبقتضى - ٧
" التعادل حالة" باسم يُعرف ما اإلقليمية الموعات إحدى قدمت إذا إال نيتمتعاقب لفرتتني اللجنة لعضوية ما دولة

)clean-state(، شغلها ينبغي اليت املقاعد وعدد املرشحة الدول عدد تطابق أي. 

 ).١ امللحق انظر( دولة طرفاً  ١٢٥سارية يف  االتفاقية باتت أحكام ،٢٠١٣ يونيو/حزيران ١٤ ويف - ٨

 ومبدأ املنصف اجلغرايف التوزيع ملبدأ وفقاً  جيري اللجنة أعضاء انتخاب أن على االتفاقية من ٢٣,٥ املادة وتنص - ٩
 تشكيل أساس على االنتخاب هذا يتم أن على ١٥ املادة يف ينص األطراف ملؤمتر الداخلي النظام أن التناوب، كما

 لليونسكو، العام املؤمتر يف املتبعة للممارسة ووفقاً . لليونسكو العام املؤمتر حددها كما لليونسكو االنتخابية الموعات
 اخلامسة( العربية للدول واألخرى)) أ( اخلامسة( األفريقية للدول إحدامها فرعيتني جمموعتني من اخلامسة الموعة تتكون

 )).ب(

 عدد على انتخابية جمموعة كل يف األطراف عدد بتقسيم أي التناسب، مبدأ أساس على االنتخاب وجيري -١٠
 .املتاحة املقاعد بعدد احلاصل وضرب االتفاقية يف األطراف

 االنتخابية الموعات بني والعشرين األربعة للمقاعد النسيب التوزيع يكون الداخلي، النظام من ١٥ للمادة وطبقاً  -١١
 انظر( التايل النحو على األطراف ملؤمتر الرابعة العادية الدورة يف احلكومية الدولية اللجنة أعضاء انتخاب ألغراض الست
 ):احلساب أسلوب تفاصيل على لالطالع ٢ امللحق

 مقعد؛ ٤,٢٢٤ أي االتفاقية، يف األطراف الدول من ٪١٧,٦٠ متثل األوىل الموعة •

 مقعد؛ ٤,٤١٦ أي االتفاقية، يف األطراف الدول من ٪١٨,٤٠ متثل الثانية الموعة •

 مقعد؛ ٤,٦٠٨ أي االتفاقية، يف األطراف الدول من ٪١٩,٢٠ متثل الثالثة الموعة •
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 مقعد؛ ٢,٣٠٤ أي االتفاقية، يف األطراف الدول من ٪٩,٦٠ متثل الرابعة الموعة •

 مقعد؛ ٦,٥٢٨ أي االتفاقية، يف األطراف الدول من ٪٢٧,٢٠ متثل) أ( اخلامسة الموعة •

 مقعد. ١,٩٢ أي االتفاقية، يف األطراف الدول من ٪٨ متثل) ب( اخلامسة الموعة •

 األطراف الدول عدد مع يتناسب مبا للمقاعد احلساب هذا فإن ،١٢٥ ــــال األطراف للدول اإلقليمي للتوزيع ونظراً  -١٢
 يف املقاعد توزيع خيص فيما ولكن انتخابية. جمموعة لكل مقعداً  ٦,٥٢٨و  ١,٩٢بني  ما يعطي انتخابية جمموعة كل يف

 على مقاعد وستة األقل على مقاعد ثالثة بتخصيص تقضي األطراف ملؤمتر الداخلي النظام من ١٥,٢ املادة فإن اللجنة،
 انتخابية. جمموعة لكل األكثر

 املادة تطبيق أوالً  يتعني األطراف أنه أوضح مؤمتر اللجنة، أعضاء انتخاب وأثناء الثانية، العادية الدورة وخالل -١٣
 احلد إىل تصل مل اليت االنتخابية الموعات على املقاعد من الالزم العدد ختصيص طريق عن الداخلي النظام من ١٥,٢
 انظر( بالتناسب األخرى االنتخابية الموعات على املقاعد من تبقى ما توزيع ذلك بعد ويتعني .مقاعد ٣ وهو األدىن

 من ١١٠ الفقرة الثقايف، التعبري أشكال وتعزيز محاية اتفاقية يف األطراف ملؤمتر الثانية العادية للدورة التفصيلي احملضر
جرى االنتخاب الذي يف اللجنة  أعضاء جتديد لدى املنهجية هذه األطراف مؤمتر اعتمدو ).CE/11/3.CP/209/4 الوثيقة

 محاية اتفاقية يف األطراف ملؤمتر الثالثة العادية للدورة التفصيلي احملضر مشروع انظر(األطراف  ملؤمتر الثالثة الدورة أثناء
 ).CE/11/3.CP/4 الوثيقة من ١٥٢ الفقرة الثقايف، التعبري أشكال وتعزيز

 للمادة تطبيقاً  مقعداً، ١٨ ما جمموعه أي انتخابية، جمموعة لكل مقاعد ثالثةأول منح  مرحلة يفوعليه ينبغي  -١٤
 الموعات على بالتناسب توزيعها يتعني مقاعد ٦ هناك يظل عضواً، ٢٤ من تتألف اللجنة ألن ونظراً . ١٥,٢

 ).أدناه الوارد اجلدول انظر( األخرى االنتخابية

 

 
 المجموعات

 المجموع
 (ب) لخامسةا الخامسة (أ) الرابعة الثالثة الثانية األولى

 ١٥,٢ املادة تطبيق
 ١٨ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ الداخلي النظام من

 الستة املقاعد توزيع
 )٪( بالتناسب املتبقية

٢٢ 
)٢١,٣٦٪( 

٢٣ 
)٢٢,٣٣٪( 

٢٤ 
 ٣٤ ينطبق ال )٪٢٣,٣٠(

 ١٠٣ ينطبق ال )٪٣٣(
)١٠٠٪( 

 اليت املتبقية املقاعد
 توزيعها يتعني

٠,٢١٣٦×  ٦ 
 =١,٢٨ 

٠,٢٢٣٣×  ٦ 
 =١,٣٤ 

٠,٣٣×  ٦ 
 ٠,٣٣×  ٦ ينطبق ال ١,٤٠= 

 ٦ ينطبق ال ١,٩٨= 
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 املقاعد توزيع وأن حيدد بعد ذلك والعشرين األربعة اللجنة مقاعد توزيع على يتفقأن  األطراف مؤمتر على يتعنيو  -١٥
 تقضي اليت الداخلي النظام من ١٥,٢ املادة أساس على يعمل أن بوسعه الغرض، هلذا وحتقيقاً  .عشر االثين الشاغرة

 يف التناسب مبدأ عن فضالً  انتخابية جمموعة لكل أقصى كحد مقاعد وستة أدىن كحد مقاعد ثالثة بتخصيص
 .توزيعها يتعني اليت املتبقية للمقاعد بالنسبة األخرى االنتخابية الموعات

 ملؤمتر احلالية الدورة افتتاح قبل األطراف الدول مجيع األمانة سألت الداخلي، النظام من ١٧,١ للمادة وطبقاً  -١٦
 األطراف الدول لرتشيحات املؤقتة القائمة وترد .اللجنة النتخابات ترتشح أن تعتزم كانت إذا عما أشهر، بثالثة األطراف

 افتتاح قبلللرتشيحات  النهائية القائمة عليها توضع" ،١٧,٣ املادة ألحكام وطبقاً  .CE/13/4.CP/INF.3 الوثيقة يف
 ".املؤمتر افتتاح تسبق اليت واألربعني الثماين الساعات خالل ترشيح أي يُقبل ولن. ساعة وأربعني بثمان األطراف مؤمتر

 :التايل القرار مشروع اعتماد يف األطراف مؤمتر يرغب قدو  -١٧

 CP 14.4القرار  مشروع

 األطراف، إن مؤمتر

 ، CE/13/4.CP/14 الوثيقة درس وقد - ١

 االنتخابية الموعات بني عشر االثين املقاعد توزع أن الدورة هذه يف اللجنة أعضاء انتخاب ألغراض يقرر - ٢
 الرابعة والموعة ؛(...) الثالثة والموعة ؛(...) الثانية والموعة ؛(...) األوىل الموعة: التايل النحو على

 .) (...)ب( اخلامسة والموعة ؛) (...)أ( اخلامسة والموعة ؛(...)
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 األولالملحق 

 االتفاقية في األطراف الدول

 تاريخ إيداع الوثيقة الدول 
   
 ٢٨/١١٢٠٠٥ كندا ١
 ٢٩/٣/٢٠٠٦ موريشيوس ٢
 ٥/٧/٢٠٠٦ املكسيك ٣
 ٢٠/٧/٢٠٠٦ رومانيا ٤
 ٣١/٧/٢٠٠٦ موناكو ٥
 ٤/٨/٢٠٠٦ املتعددة القوميات) -(دولة بوليفيا  ٦
 ٩/٨/٢٠٠٦ جيبويت ٧
 ٣١/٨/٢٠٠٦ كرواتيا ٨
 ٥/٩/٢٠٠٦ توغو ٩

 ٦/٩/٢٠٠٦ بيالروس ١٠
 ١١/٩/٢٠٠٦ مدغشقر ١١
 ١٥/٩/٢٠٠٦ بوركينا فاسو ١٢
 ٥/١٠/٢٠٠٦ مجهورية مولدوفا ١٣
 ١٦/١٠/٢٠٠٦ بريو ١٤
 ٢٥/١٠/٢٠٠٦ غواتيماال ١٥
 ٧/١١/٢٠٠٦ السنغال ١٦
 ٨/١١/٢٠٠٦ إكوادور ١٧
 ٩/١١/٢٠٠٦ مايل ١٨
 ١٧/١١/٢٠٠٦ ألبانيا ١٩
 ٢٢/١١/٢٠٠٦ الكامرون ٢٠
 ٢٩/١١/٢٠٠٦ ناميبيا ٢١
 ١٥/١٢/٢٠٠٦ اهلند ٢٢
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ فنلندا ٢٣
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ النمسا ٢٤
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ فرنسا ٢٥
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ إسبانيا ٢٦
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ السويد ٢٧
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ الدمنارك ٢٨
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ سلوفينيا ٢٩
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ إستونيا ٣٠
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ سلوفاكيا ٣١
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ لكسمربغ ٣٢
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ ليتوانيا ٣٣
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ مالطة ٣٤
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ بلغاريا ٣٥
 ١٩/١٢/٢٠٠٦ قربص ٣٦
 ٢١/١٢/٢٠٠٦ جنوب أفريقيا ٣٧
 ٢٢/١٢/٢٠٠٦ آيرلندا ٣٨
 ٣/١/٢٠٠٧ اليونان ٣٩
 ١٦/١/٢٠٠٧ الربازيل ٤٠
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 تاريخ إيداع الوثيقة الدول 
 ١٧/١/٢٠٠٧ النرويج ٤١
 ١٨/١/٢٠٠٧ أوروغواي ٤٢
 ٢٢/١/٢٠٠٧ بنما ٤٣
 ٣٠/١/٢٠٠٧ الصني ٤٤
 ١/٢/٢٠٠٧ سانت لوسيا ٤٥
 ١/٢/٢٠٠٧ آيسلندا ٤٦
 ٦/٢/٢٠٠٧ أندورا ٤٧
 ١٥/٢/٢٠٠٧ تونس ٤٨
 ١٦/٢/٢٠٠٧ األردن ٤٩
 ١٩/٢/٢٠٠٧ إيطاليا ٥٠
 ٢٧/٢/٢٠٠٧ أرمينيا ٥١
 ١٢/٣/٢٠٠٧ أملانيا ٥٢
 ١٣/٣/٢٠٠٧ شيلي ٥٣
 ١٤/٣/٢٠٠٧ النيجر ٥٤
 ١٦/٣/٢٠٠٧ الربتغال ٥٥
 ١٦/٣/٢٠٠٧ ُعمان ٥٦
 ١٦/٤/٢٠٠٧ كوت ديفوار ٥٧
 ٤/٥/٢٠٠٧ جامايكا ٥٨
 ١٥/٥/٢٠٠٧ غابون ٥٩
 ٢٢/٥/٢٠٠٧ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٦٠
 ٢٩/٥/٢٠٠٧ كوبا ٦١
 ٣١/٥/٢٠٠٧ بنغالديش ٦٢
 ٦/٧/٢٠٠٧ التفيا ٦٣
 ٣/٨/٢٠٠٧ الكويت ٦٤
 ٧/٨/٢٠٠٧ فيتنام ٦٥
 ١٧/٨/٢٠٠٧ بولندا ٦٦
 ٢٣/٨/٢٠٠٧ مصر ٦٧
 ١٩/٩/٢٠٠٧ كمبوديا ٦٨
 ٥/١٠/٢٠٠٧ نيوزيلندا ٦٩
 ١٥/١٠/٢٠٠٧ منغوليا ٧٠
 ١٨/١٠/٢٠٠٧ موزمبيق ٧١
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧ طاجيكستان ٧٢
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧ كينيا ٧٣
 ٣٠/١٠/٢٠٠٧ باراغواي ٧٤
 ٥/١١/٢٠٠٧ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٧٥
 ٧/١٢/٢٠٠٧ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ٧٦
 ٢٠/١٢/٢٠٠٧ بنني ٧٧
 ٢١/١/٢٠٠٨ نيجرييا ٧٨
 ٥/٢/٢٠٠٨ اجلمهورية العربية السورية ٧٩
 ٢٠/٢/٢٠٠٨ غينيا ٨٠
 ٧/٥/٢٠٠٨ األرجنتني ٨١
 ٩/٥/٢٠٠٨ الر ٨٢
 ١٥/٥/٢٠٠٨ زمبابوي ٨٣
 ١٧/٦/٢٠٠٨ تشاد ٨٤
 ١٩/٦/٢٠٠٨ السودان ٨٥
 ٢٠/٦/٢٠٠٨ يلسيش ٨٦
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 تاريخ إيداع الوثيقة الدول 
 ٢٤/٦/٢٠٠٨ اجلبل األسود ٨٧
 ١/٧/٢٠٠٨ جورجيا ٨٨
 ١٦/٧/٢٠٠٨ سويسرا ٨٩
 ٢/٩/٢٠٠٨ إثيوبيا ٩٠
 ٢/١٠/٢٠٠٨ بربادوس ٩١
 ١٤/١٠/٢٠٠٨ بوروندي ٩٢
 ٢٢/١٠/٢٠٠٨ الكونغو ٩٣
 ١٥/١/٢٠٠٩ غرينادا ٩٤
 ٢٧/١/٢٠٠٩ البوسنة واهلرسك ٩٥
 ٥/٣/٢٠٠٩ يكاراغوان ٩٦
 ٣٠/٣/٢٠٠٩ أفغانستان ٩٧
 ٢١/٤/٢٠٠٩ قطر ٩٨
 ٢/٧/٢٠٠٩ صربيا ٩٩

 ١٨/٩/٢٠٠٩ أسرتاليا ١٠٠
 ٢٤/٩/٢٠٠٩ اجلمهورية الدومينيكية ١٠١
 ٢٥/٩/٢٠٠٩ سانت فنسنت وغرينادين ١٠٢
 ٩/١٠/٢٠٠٩ هولندا ١٠٣
 ١٤/١٢/٢٠٠٩ غيانا ١٠٤
 ٨/٢/٢٠١٠ هايييت ١٠٥
 ١٥/٢/٢٠١٠ أذربيجان ١٠٦
 ١٨/٢/٢٠١٠ ليسوتو ١٠٧
 ١٠/٣/٢٠١٠ أوكرانيا ١٠٨
 ١٦/٣/٢٠١٠ مالوي ١٠٩
 ١/٤/٢٠١٠ كوريامجهورية   ١١٠
 ١٧/٦/٢٠١٠ غينيا االستوائية ١١١
 ٢٦/٧/٢٠١٠ ترينيداد وتوباغو ١١٢
 ١٢/٨/٢٠١٠ اجلمهورية التشيكية ١١٣
 ٣١/٨/٢٠١٠ هندوراس ١١٤
 ٢٨/٩/٢٠١٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية ١١٥
 ١٥/٣/٢٠١١ كوستاريكا ١١٦
 ٢٦/٥/٢٠١١ غامبيا ١١٧
 ١٨/١٠/٢٠١١ مجهورية تنزانيا املتحدة ١١٨
 ٨/١٢/٢٠١١ فلسطني ١١٩
 ١٢/١/٢٠١٢ إندونيسيا ١٢٠
 ٧/٢/٢٠١٢ أنغوال ١٢١
 ١١/٥/٢٠١٢ مجهورية أفريقيا الوسطى ١٢٢
 ٦/٦/٢٠١٢ اإلمارات العربية املتحدة ١٢٣
 ١٦/٧/٢٠١٢ رواندا ١٢٤
 ٣٠/١٠/٢٠١٢ يلندسواز  ١٢٥
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 الثانيالملحق 

  ١٢٥البالغ عددها األطراف  الدول بين نيوالعشر  ةاألربع المقاعد توزيع
 االنتخابية بالتناسب المجموعاتبحسب 

 المجموعات 

 
 (ب) الخامسة الخامسة (أ) الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مصر جنوب أفريقيا أفغانستان األرجنتني ألبانيا أملانيا ١

 أنغوال أسرتاليا بربادوس أرمينيا أندورا ٢
اإلمارات العربية 

 املتحدة

 أذربيجان النمسا ٣
 -دولة بوليفيا (

 األردن بنني بنغالديش املتعددة القوميات
 الكويت بوركينا فاسو كمبوديا الربازيل بيالروس كندا ٤
 ُعمان بوروندي الصني شيلي البوسنة واهلرسك قربص ٥
 فلسطني الكامرون اهلند كوستاريكا بلغاريا الدمنارك ٦
 قطر الكونغو إندونيسيا كوبا كرواتيا إسبانيا ٧

 كوت ديفوار منغوليا إكوادور إستونيا فنلندا ٨
اجلمهورية العربية 

 السورية

 فرنسا ٩
مجهورية مقدونيا 

 السودان جيبويت نيوزيلندا غرينادا اليوغوسالفية السابقة
 تونس إثيوبيا مجهورية كوريا غواتيماال جورجيا اليونان ١٠

 غيانا الر آيرلندا ١١
هورية الو مج

 غابون الدميقراطية الشعبية
  غامبيا فيتنام هايييت التفيا آيسلندا ١٢ 

 هندوراس ليتوانيا إيطاليا ١٣
 

  غينيا
  غينيا االستوائية  جامايكا اجلبل األسود لكسمربغ ١٤
  كينيا  املكسيك بولندا مالطة ١٥
  ليسوتو  نيكاراغوا مجهورية مولدوفا موناكو ١٦
  مدغشقر  بنما اجلمهورية التشيكية النرويج ١٧
  مالوي  باراغواي رومانيا هولندا ١٨
  مايل  بريو صربيا الربتغال ١٩

٢٠ 

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 سلوفاكيا وآيرلندا الشمالية

اجلمهورية 
  موريشيوس  الدومينيكية

  موزمبيق  سانت لوسيا سلوفينيا السويد ٢١

 طاجيكستان سويسرا ٢٢
سانت فنسنت 

  ناميبيا  وغرينادين
٢٣ 

 
  النيجر  ترينيداد وتوباغو أوكرانيا

٢٤ 
 

  نيجرييا  أوروغواي 

٢٥ 
 

   
مجهورية أفريقيا 

  الوسطى
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 المجموعات 

 
 (ب) الخامسة الخامسة (أ) الرابعة الثالثة الثانية األولى

٢٦      
مجهورية الكونغو 

  الدميقراطية
٢٧ 

    
  مجهورية تنزانيا املتحدة

  رواندا     ٢٨
  السنغال     ٢٩
  سيشيل     ٣٠
  سوازيلند     ٣١
  تشاد     ٣٢
  توغو     ٣٣
  زمبابوي     ٣٤

 الموع
)١٠ ٣٤ ١٢ ٢٤ ٢٣ ٢٢ )١٢٥ 

٪ 
)٨ ٢٧,٢٠ ٩,٦٠ ١٩,٢٠ ١٨,٤٠ ١٧,٦٠ )١٠٠ 

 املقاعد
)١,٩٢ ٦,٥٢٨ ٢,٣٠٤ ٤,٦٠٨ ٤,٤١٦ ٤,٢٢٤ )٢٤ 

 




