
 قائمة الدول األعضاء في األمم المتحدة والدول التي لها مركز المراقب
   (مذكر)االتحاد الروسي

 إثيوبيا  
 أذربيجان  
 األرجنتين

 (مذكر)األردن
 أرمينيا
 إريتريا  
 إسبانيا

 أستراليا  
 إستونيا
 إسرائيل

 سواتيني  إ
 أفغانستان
 إكوادور

 انيا  بلأ
 لمانياأ

 اإلمارات العربية المتحدة  
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا  

 أنغوال  
 أوروغواي 
 أوزبكستان 

 أوغندا  
 أوكرانيا  

 (اإلسالمية –إيران )جمهورية 
 أيرلندا
 أيسلندا
 إيطاليا

 المستقلة(    - بابوا غينيا الجديدة )دولة 
 باراغواي  

 اکستانب
 باالو 

 البحرين  
 البرازيل

 بربادوس
 البرتغال  

 ي دار السالم  نبرو 
 بلجيكا  
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان  
 بوتسوانا  

 بوركينا فاسو 
 بوروندي  

 البوسنة والهرسك 
 بولندا  

 القوميات(المتعددة  -بوليفيا )دولة 
 بيرو

 سالرو يب
 لنديتا

 ترکمانستان 
 تركيا 

 ترينيداد وتوباغو  
 تشاد
 اتشيكي
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا
 ليشتي - تيمور
  کايجاما

  )مذکر(الجبل األسود
 الجزائر

 جزر البهاما  
 جزر سليمان

 القمر   جزر
 *جزر كوك

 مارشال  جزر
 جمهورية أفريقيا الوسطى  

 تنزانيا المتحدة  جمهورية
 الجمهورية الدومينيكية  

 الجمهورية العربية السورية  
 جمهورية كوريا 

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  
 جمهورية الكونغو الديمقراطية  

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  
 جمهورية مقدونيا الشمالية  

 جمهورية مولدوفا 
 جنوب أفريقيا 
   (مذكر)جنوب السودان

 جورجيا  
 جيبوتي  
 الدانمرك  

 کاينيدوم
 رواندا  

 رومانيا 
 زامبيا  

 زمبابوي  
 ساموا 

 سان تومي وبرينسيبي
 سان مارينو 

 سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 سانت كيتس ونيفس  

   اسانت لوسي
 سري النكا
 السلفادور

 سلوفاكيا
 سلوفينيا  
 سنغافورة 
 السنغال  
   )مذکر(السودان

  ناميسور 
 السويد  

   سرايسو 
 سيراليون  
 سيشيل  

 شيلي
 صربيا

 )مذکر(الصومال

 الصين
 طاجيكستان

 )مذكر(العراق
 عمان
 غابون 
 غامبيا

  غانا
 غرينادا 

 غواتيماال  
 غيانا 
 غينيا  

 غينيا االستوائية  
 بيساو -غينيا 
 فانواتو
  فرنسا

 الفلبين  
 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية 

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قبرص  

 قطر
 قيرغيزستان  
  )مذکر(کابو فيردي
 كازاخستان
 الكاميرون 

 کرواتيا 
 کمبوديا

 کندا
 کوبا

 كوت ديفوار  
 کايکوستار 

 كولومبيا
 )مذكر(الكونغو
 الكويت

   باسير يک
 اينيک

 التفيا
 )مذکر(لبنان

 لكسمبرغ
   اير بيل

 ليبيا
   ليتوانيا

 نشتاينتليخ
 ليسوتو
 مالطة
 مالي

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 )مذكر(المغرب

   المكسيك
 مالوي  
 ملديف  

 المملكة العربية السعودية  
ى مالعظ المملكةةة المتحةةدة لبريطةةانيةةا

 الشمالية   وأيرلندا
 منغوليا

 موريتانيا
   موريشيوس
 موزامبيق  

 موناکو
 انماريم
 الموحدة(  -)واليات  ايز يکرونيم

 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 )مذكر(النيجر
 نيجيريا  

 نيكاراغوا  
 نيوزيلندا
 هايتي
 الهند

 هندوراس
 هنغاريا 
 هولندا  

 الواليات المتحدة األمريكية  
 اليابان
 ()مذکراليمن

 اليونان
 *دولة فلسطين*

)مذکر(الكرسي الرسولي** 
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