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GEF/A.5/08 

4162أبريل/نيسان  61  

 

 لصندوق البيئة العالميةالخامسة الجمعية العمومية 

  8102مايو/أيار  82-82

 كانكون، المكسيك

 

  11 بند جدول األعمال رقم

 

 

 تقرير عن عضوية صندوق البيئة العالمية
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 قائمة الدول المشاركة في صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته 

 هذه حسب القائمة المدرجة أدناه. كما تشمل 8102 أبريل/نيسان 15في دولة  021يبلغ عدد الدول المشاركة في صندوق البيئة العالمية 

وثيقة إنشاء الملحق ألف  من في الصندوق، وفقاً للصيغة المنصوص عليها في  مشاركتهاالقائمة تواريخ قيام الدول بتقديم إشعارات 

 صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته.

 8101الدولتان اللتان انضمتا إلى صندوق البيئة العالمية منذ صدور التقرير األخير عن عضوية الجمعية العمومية للصندوق في عام 

 (. 8101أبريل/نيسان  85(، وجنوب السودان )8101يونيو/حزيران  5هما: الكويت )

 

 تاريخ المشاركة الدولة

A  

7/2/6992 أفغانستان .6  

1/5/6992 ألبانيا .4  

63/5/6992 الجزائر .3  

49/61/4119 أنغوال .2  

 

49/3/6992 غوا وبربودايأنت .5  

64/5/6992 األرجنتين .1  

61/1/6992 أرمينيا .7  

47/1/6992 أستراليا .8  

46/1/6992 النمسا .9  

42/7/6995 أذربيجان .61  

B   

69/2/6992 هاماب .66  

44/1/6992 بنغالديش .64  

63/5/6992 بربادوس .63  

31/3/6992 بيالروس .62  

31/6/6995 بلجيكا .65  

49/2/6992 بليز .61  

49/1/6992 بنن .67  

64/64/6995 بوتان .68  
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67/1/6992 بوليفيا .69  

49/61/4116 البوسنة والهرسك .41  

64/7/6992 بوتسوانا .46  

63/1/6992 البرازيل .44  

44/3/6992 بلغاريا .43  

42/8/6992 فاصوبوركينا  .42  

31/3/6998 بوروندي .45  

C   

36/6/6995 كمبوديا .41  

36/61/6992 كاميرون .47  

1/7/6992 كندا .48  

68/7/6992 الرأس األخضر .49  

43/3/6995 جمهورية أفريقيا الوسطى .31  

47/7/6992 تشاد .36  

6/7/6992 شيلي .34  

61/5/6992 الصين .33  

48/1/6992 كولومبيا .32  

9/5/6995 جزر القمر .35  

1/4/6997 جمهورية الكونغو الديمقراطية .31  

44/9/6995 جمهورية الكونغو .37  

1/5/6992 جزر كوك .38  

69/5/6992 كوستاريكا .39  

42/1/6992 واروت ديفك .21  

2/2/6992 كوبا .26  

2/3/6992 كرواتيا .24  
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31/1/6992 الجمهورية التشيكية .23  

D   

9/1/6992 الدانمرك .22  

42/5/6992 جيبوتي .25  

8/1/6992 دومينيكا .21  

46/2/6992 الجمهورية الدومينيكية .27  

E   

43/1/6992 إكوادور .28  

8/1/6992 مصر .29  

41/5/6992 السلفادور .51  

64/1/4113 غينيا االستوائية .56  

47/64/6995 إريتريا .54  

64/5/6992 استونيا .53  

47/61/6992 إثيوبيا .52  

F   

61/5/6992 فيجي .55  

9/1/6992 فنلندا .51  

41/1/6992 فرنسا .57  

 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .58

 

7/7/6992  

G   

41/3/6998 غابون .59  

61/8/6992 غامبيا .11  

8/7/6992 جورجيا .16  

43/1/6992 ألمانيا .14  

61/6/6997 غانا .13  

66/5/6992 اليونان .12  
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41/2/6992 غرينادا .15  

41/5/6992 غواتيماال .11  

67/61/6992 غينيا .17  

4/5/6995 غينيا بيساو .18  

64/5/6992 غيانا .19  

H   

61/5/6992 يتيها .71  

1/9/6992 هندوراس .76  

44/1/6992 هنغاريا .74  

I   

64/5/6992 الهند .73  

49/1/6992 إندونيسيا .72  

45/5/6992 جمهورية إيران اإلسالمية .75  

 العراق .71

 

3/4/4161  

62/1/6992 ايرلندا .77  

69/3/6995 إسرائيل .78  

48/1/6992 إيطاليا .79  

J   

49/1/6992 يكااجام .81  

47/1/6992 اليابان .86  

61/5/6992 األردن .84  

K   

31/3/6998 كازاخستان .83  

45/5/6992 كينيا .82  

61/5/6992 كيريباتي .85  

1/5/6992 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية .81  
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3/5/6992 جمهورية كوريا .87  

 كوسوفو .88

 الكويت .89

 

66/3/4161  

5/1/4161  

9/6/6997 قيرغيزستان .91  

L   

8/4/6992 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .96  

47/1/6992 التفيا .94  

46/7/6992 لبنان .93  

49/1/6992 ليسوتو .92  

5/64/4111 ليبريا .95  

63/64/6992 ليبيا .91  

63/5/6992 لتوانيا .97  

48/2/6995 لكسمبورغ .98  

M   

62/7/6992 مدغشقر .99  

43/4/6991 مالوي .611  

2/5/6992 ماليزيا .616  

45/8/6992 ملديف .614  

2/7/6992 مالي .613  

47/7/6992 مالطا .612  

65/2/6992 جزر مارشال .615  

8/5/6992 موريتانيا .611  

2/7/6992 موريشيوس .617  

67/5/6992 المكسيك .618  

41/2/6992 كرونيزيا االتحاديةيواليات م .619  

47/61/6995 مولدوفا .661  

62/2/6992 منغوليا .666  
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45/8/4111 الجبل األسود .664  

49/1/6992 المغرب .663  

47/64/6995 موزامبيق .662  

63/5/6992 ميانمار .665  

N   

31/2/4116 ناميبيا .661  

5/5/6992 ناورو .667  

61/8/6992 نيبال .668  

41/1/6992 هولندا .669  

68/5/6992 نيو زيلندا .641  

69/5/6992 نيكاراغوا .646  

43/8/6992 النيجر .644  

64/7/6992 نيجيريا .643  

2/5/6992 نيوي .642  

6/7/6992 النروج .645  

P   

8/2/6992 باكستان .641  

64/61/6998 جمهورية باالو .647  

7/2/6992 بنما .648  

1/5/6992 بابوا غينيا الجديدة .649  

65/4/6995 يباراغوا .631  

62/1/6992 بيرو .636  

61/1/6992 الفلبين .634  

68/2/6992 بولندا .633  

67/1/6992 البرتغال .632  

R   

49/7/6992 رومانيا .635  

43/1/6992 االتحاد الروسي .631  
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66/1/4114 رواندا .637  

S   

36/3/6992 لوسيا تسان .638  

2/5/6992 غرينادينجزر فنسنت و تسان .639  

48/3/6992 ساموا .621  

7/1/4114 ينسيبيتومي وبر سان .626  

7/2/6992 السنغال .624  

 

61/9/4116 صربيا .623  

41/9/4116 جمهورية سيشل .622  

1/9/6992 سيراليون .625  

6/66/6992 الجمهورية السلوفاكية .621  

64/7/6992 سلوفينيا .627  

61/2/6992 جزر سليمان .628  

 جنوب أفريقيا .629

 جنوب السوادان                                          .651

1/7/6992  

45/2/4163  

66/2/4117 الصومال .656  

9/1/6992 إسبانيا .654  

41/5/6992 النكا سري .653  

45/7/6992 سانت كيتس ونيفس .652  

62/1/6992 السودان .655  

64/5/6992 سورينام .651  

61/5/6992 سوازيالند .657  

48/1/6992 السويد .658  

6/7/6992 سويسرا .659  

65/2/6991 سورية .611  

T   

6/61/6999 كستانيطاج .616  
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41/3/6991 تنزانيا .614  

31/1/6992 تايلند .613  

1/61/4113 الديمقراطية ليست -تيمورجمهورية  .612  

46/7/6992 توغو .615  

2/5/6992 تونغا .611  

69/5/6992 ترينيداد وتوباغو .617  

63/5/6992 تونس .618  

1/7/6992 تركيا .619  

49/5/6997 تركمانستان .671  

3/5/6992 توفالو .676  

U   

48/1/6992 أوغندا .674  

65/1/6992 أوكرانيا .673  

63/1/6992 المملكة المتحدة .672  

42/1/6992 الواليات المتحدة .675  

44/2/6992 أوروغواي .671  

5/2/6995 أوزبكستان .677  

V   

69/5/6992 فانواتو .678  

6/7/6992 فنزويال .679  

64/5/6992 فييتنام .681  

Y   

31/3/6992 اليمن .686  

Z   

63/1/6992 زامبيا .684  

7/7/6992 زمبابوي .683  

 


