
  قائمة الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول اليت هلا مركز املراقب
  يف دورة اجلمعية العامة احلادية والسبعني

  
  (اسم مذكر) االحتاد الروسي

  ثيوبياإ

  أذربيجان

  األرجنتني

  (اسم مذكر) األردن
  أرمينيا

  إريتريا

  إسبانيا

  أستراليا

  إستونيا

  إسرائيل

  أفغانستان

  إكوادور

  ألبانيا

  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة

  أنتيغوا وبربودا

  أندورا

  إندونيسيا

  أنغوال

  أوروغواي

  أوزبكستان

  أوغندا

  أوكرانيا

 )اإلسالمية -مجهورية (إيران 

  أيرلندا

  يسلنداأ

  إيطاليا

 )املستقلة -دولة (بابوا غينيا اجلديدة

  باراغواي

  باكستان

  باالو

  البحرين

  الربازيل

  بربادوس

  الربتغال

  بروين دار السالم

  بلجيكا

  بلغاريا

  بليز

  بنغالديش

  بنما

  بنن

  بوتان

  بوتسوانا

  بوركينا فاسو

  بوروندي

  نة واهلرسكالبوس

  بولندا

 ت)املتعددة القوميا - بوليفيا (دولة 

  بريو 
  بيالروس 

  تايلند 
  تركمانستان 

  تركيا 
  ترينيداد وتوباغو 

  تشاد 
  اتشيكي
  توغو 
  توفالو 
  تونس 
  تونغا 
  ليشيت  -تيمور 

  جامايكا 
  (اسم مذكر)اجلبل األسود 

  اجلزائر 
  جزر البهاما 

  جزر سليمان 
  جزر القمر 

  جزر كوك* 
  ارشال جزر م

  مجهورية أفريقيا الوسطى 
  مجهورية ترتانيا املتحدة 
  اجلمهورية الدومينيكية 

  اجلمهورية العربية السورية 
  مجهورية كوريا 

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
يوغوسالفية سابقا مجهورية مقدونيا ال
  مجهورية مولدوفا 

  جنوب أفريقيا 
  (اسم مذكر)جنوب السودان 

  جورجيا 
  جيبويت 
  الدامنرك 
  دومينيكا 

  رواندا 
  رومانيا 
  زامبيا 

  زمبابوي 
  ساموا 

  سان تومي وبرينسييب 
  سان مارينو 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  سانت كيتس ونيفس 

  سانت لوسيا 
  سري النكا 

  ر السلفادو
 سلوفاكيا

  سلوفينيا

  سنغافورة

  السنغال

  سوازيلند

  (اسم مذكر) السودان

  سورينام

  السويد

  سويسرا

  سرياليون

  سيشيل

  شيلي

  صربيا

 (اسم مذكر) الصومال

  الصني

  طاجيكستان

 (اسم مذكر) العراق

  عمان

  غابون

  غامبيا

  غانا

  غرينادا

  غواتيماال

  غيانا

  غينيا

  يةغينيا االستوائ

  بيساو -غينيا 

  فانواتو

  فرنسا

  الفلبني

 )البوليفارية -مجهورية ( فرتويال

  فنلندا

  فيجي

  فييت نام

  قربص

  قطر

  قريغيزستان

  (اسم مذكر) كابو فريدي

  كازاخستان

  الكامريون

  كرواتيا

  كمبوديا

  كندا

  كوبا

  كوت ديفوار

  ستاريكاكو

  كولومبيا

  م مذكر)(اس الكونغو

  الكويت

  كرييباس

 كينيا

  التفيا 
   (اسم مذكر) لبنان

  لكسمربغ 
  ليربيا 
  ليبيا 

  ليتوانيا 
  ليختنشتاين 

  ليسوتو 
  مالطة 
  مايل 

  ماليزيا 
  مدغشقر 

  مصر 
   (اسم مذكر) املغرب

  املكسيك 
  مالوي 
  ملديف 

  اململكة العربية السعودية 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  الشمالية  وأيرلندا
  منغوليا 

  موريتانيا 
  موريشيوس 

  موزامبيق 
  موناكو 
  ميامنار 

  املوحدة)  -ميكرونيزيا (واليات 
  ناميبيا 
  ناورو 

  النرويج 
  النمسا 
  نيبال 
   (اسم مذكر) النيجر

  نيجرييا 
  نيكاراغوا 
  نيوزيلندا 

  هاييت 
  اهلند 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  هولندا 

  الواليات املتحدة األمريكية 
  اليابان 
   (اسم مذكر) اليمن

  اليونان 
  دولة فلسطني** 

 (اسم مذكر) الكرسي الرسويل**
 

  هلا مركز املراقب.  *
 دولة غري عضو هلا مركز املراقب.  **

  


