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عام توزيع 
 عربي 

نكليزي إاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
 الدول األعضاء في الوكالة 

 
ً  ١٧٣كان أعضاء الوكالة  ١٢٠٢ يل برأ/نيسان ٧في   كما يلي:  *عضوا

  
 

  االتحاد الروسي 
  إثيوبيا 

  أذربيجان 
  األرجنتين 
  األردن
  أرمينيا 
  إريتريا 
  إسبانيا 

  أستراليا 
  ستونيا إ

  إسرائيل 
  إسواتيني 
 أفغانستان 
  إكوادور 

  ألبانيا 
  ألمانيا 

  اإلمارات العربية المتحدة 
  أنتيغوا وبربودا 

  إندونيسيا 
  أنغوال 

  أوروغواي 
  أوزبكستان 

 
ــاء (الوثيقة الدولة العضــو الجديدة منذ صــدور آخر * ــامواهي دولة )  .85INFCIRC/2/Rev قائمة للدول األعض التي أودعت صــك   س

الحالية    ١٧٣األعضـاء الــــــ  المرفقة التواريخ التي أودعت فيها الدول. وتبيّن القائمة  ٢٠٢١نيـسان/أبريل  ٧قبولها للنظام األـساـسي في 
 .قبولها له لدى الحكومة الوديعة صكوك تصديقها على النظام األساسي أو

  أوغندا 
  أوكرانيا 
  )اإلسالمية -جمهورية (إيران 
  آيرلندا 
  آيسلندا 
  إيطاليا 

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغواي 

  باكستان 
  باالو 

  البحرين 
  البرازيل 
  بربادوس 
  البرتغال 

  بروني دار السالم
  بلجيكا 
  بلغاريا 
  بليز

  بنغالديش 
  بنما 
  بنن

  بوتسوانا 

  بوركينا فاسو 
  بوروندي 

  البوسنة والهرسك
  بولندا 
  المتعددة القوميات  - دولة ،بوليفيا
  بيرو 

  بيالروس 
  تايلند 

  تركمانستان 
  تركيا 

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد

  توغو 
  تونس 

  جامايكا 
  الجبل األسود 

  الجزائر 
  جزر البهاما 
  جزر القمر 

  جزر مارشال 
  جمهورية أفريقيا الوسطى 

  الجمهورية التشيكية 
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  ٢ الصفحة
 
 

  الجمهورية الدومينيكية 
  الجمهورية العربية السورية 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
  جمهورية تنزانيا المتحدة 

  جمهورية كوريا
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

  جمهورية مولدوفا 
  جنوب أفريقيا 

  جورجيا 
  جيبوتي 

  الدانمرك 
  دومينيكا 

  رواندا 
  رومانيا 
  زامبيا 

  زمبابوي 
  ساموا 

  سان مارينو 
  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  سانت لوسيا 
  سري النكا 
  السلفادور 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 
  سنغافورة
  السنغال 
  السودان 
  السويد 

  سويسرا 
  سيراليون 

  سيشيل 
  شيلي 

  صربيا 
  الصين 

  طاجيكستان 
  العراق 

  ُعمان 
  غابون 

  غانا 
  غرينادا 

  غواتيماال 
  غيانا 

  فانواتو 
  فرنسا 
  الفلبين 
  )البوليفارية -جمهورية ( فنزويال
  فنلندا
  فيجي 

  فييت نام 
  قبرص
  قطر

  قيرغيزستان 
  كازاخستان 
  الكاميرون 

  الكرسي الرسولي 
  كرواتيا 
  كمبوديا 

  كندا 
  كوبا 

  كوت ديفوار 
  كوستاريكا 

  كولومبيا 
  الكونغو 
  الكويت 

  كينيا 
  التفيا 
  لبنان 

  لختنشتاين 
  لكسمبرغ 

  ليبيا 
  ليبيريا 
  ليتوانيا 

  ليسوتو 
  مالطة 
  مالي 

  ماليزيا 
  مدغشقر 

  مصر 
  المغرب 

  مقدونيا الشمالية
  المكسيك
  مالوي 

  المملكة العربية السعودية 
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  

  وآيرلندا الشمالية     
  منغوليا 

  موريتانيا 
  موريشيوس 

  موزامبيق 
  موناكو 
  ميانمار 
  ناميبيا 

  النرويج 
  النمسا 
  نيبال 

  النيجر 
  نيجيريا 

  نيكاراغوا 
  نيوزيلندا 

  هايتي 
  الهند 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  هولندا 

  الواليات المتحدة األمريكية 
  اليابان 
  اليمن 

  اليونان 
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  الملحق 
 ١ الصفحة

 
 

 

 *تواريخ إيداع الدول صكوك التصديق أو القبول بشأن النظام األساسي

 ٨-٤-١٩٥٧  االتحاد الروسي

-٩-١٩٥٧  إثيوبيا ٠٣  

١٢٠٠  أذربيجان -٥- ٠٣  

-١٩٥٧ األرجنتين ٠١ -٣ 

 ١٨-٤-١٩٦٦  األردن

-٩-١٩٩٣  أرمينيا ٧٢  

-٢٠٠٢ إريتريا ٢١ -٢٠ 

-٨-١٩٥٧ إسبانيا ٦٢  

-٧-١٩٥٧  أستراليا ٩٢  

٢١٩٩  ستونياإ -٣١-١ 

-٧-١٩٥٧ إسرائيل ٢١  

١٣٢٠  إسواتيني -١٥-٢ 

 ٣١-٥-١٩٥٧ أفغانستان

 ٣-٣-١٩٥٨  كوادورإ

-٨-١٩٥٧  ألبانيا ٣٢  

-١٩٥٧  ألمانيا ٠١ -١ 

 ١٥-١-١٩٧٦ اإلمارات العربية المتحدة

١٥٢٠  أنتيغوا وبربودا - ٠١ -١٤ 

 ٧-٨-١٩٥٧  إندونيسيا

 ٩-١١-١٩٩٩  أنغوال

 ٢٢-١-١٩٦٣  أوروغواي

-١-١٩٩٤ أوزبكستان ٦٢  

-٨-١٩٦٧  أوغندا ٠٣  

 ٣١-٧-١٩٥٧  أوكرانيا

 ١٦-٩-١٩٥٨  )اإلسالمية –جمهورية (إيران 

٠١٩٧  آيرلندا -٦-١ 

 ٦-٨-١٩٥٧  يسلنـداآ

-٩-١٩٥٧  إيطاليا ٠٣  

٢١٢٠  بابوا غينيا الجديدة -٤-٤ 

-٩-١٩٥٧  باراغواي ٠٣  

 ٢-٥-١٩٥٧  باكستان

٧٢٠٠ باالو -٢-٣ 

٩٢٠٠  البحرين -٦- ٣٢  

-٧-١٩٥٧  البرازيل ٩٢  
 
 .٢٠٢١نيسان/أبريل  ٧تشير هذه القائمة إلى الدول التي كانت أعضاء في الوكالة في  *

١٥٢٠  بربادوس -٢٠-١١ 

-٧-١٩٥٧  البرتغال ٢١  

١٤٢٠  بروني دار السالم -١٨-٢ 

-٤-١٩٥٨ بلجيكا ٩٢  

 ١٧-٨-١٩٥٧  بلغاريا

٦٢٠٠  بليز -٣١-٣ 

٢١٩٧  بنغالديش -٩- ٧٢  

 ٢-٣-١٩٦٦  بنما

-٥-١٩٩٩  بنن ٦٢  

 ٢٠-٣-٢٠٠٢ بوتسوانا

 ١٤-٩-١٩٩٨  بوركينا فاسو

٩٢٠٠ بوروندي -٦- ٤٢  

 ١٩-٩-١٩٩٥  البوسنة والهرسك

 ٣١-٧-١٩٥٧  بولندا

 ١٥-٣-١٩٦٣  المتعددة القوميات - دولة ،بوليفيا

-٩-١٩٥٧  بيرو ٠٣  

 ٨-٤-١٩٥٧  بيالروس

-١٩٥٧  تايلند  ٠١ -١٥ 

١٦٢٠  تركمانستان -١٦-٢ 

 ١٩-٧-١٩٥٧  تركيا

٢١٢٠  ترينيداد وتوباغو -٩-١١ 

٥٢٠٠ تشاد  -٢-١١ 

٢١٢٠  توغو -١-١١ 

-١٩٥٧ تونس ٠١ -١٤ 

-١٩٦٥  جامايكا ٢١ - ٩٢  

٦٢٠٠ الجبل األسود  - ٠١ - ٠٣  

-١٩٦٣  الجزائر ٢١ - ٤٢  

١٤٢٠ جزر البهاما -٧-١ 

 ١٧-٩-٢٠٢٠  جزر القمر

-١-١٩٩٤  جزر مارشال ٦٢  

١٢٠٠  جمهورية أفريقيا الوسطى -٥-١ 

-٩-١٩٩٣  الجمهورية التشيكية ٧٢  

 ١١-٧-١٩٥٧  الجمهورية الدومينيكية

 ٦-٦-١٩٦٣ الجمهورية العربية السورية
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  الملحق 
  ٢ الصفحة

 
 

-١٩٦١  الديمقراطيةجمهورية الكونغو  ٠١ - ٠١  

 ٦-١-١٩٧٦  جمهورية تنزانيا المتحدة

 ٨-٨-١٩٥٧  جمهورية كوريا

١١٢٠ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية -٤-١١ 

-٩-١٩٩٧  جمهورية مولدوفا ٤٢  

 ٦-٦-١٩٥٧  جنوب أفريقيا

-٢-١٩٩٦  جورجيا ٣٢  

١٥٢٠  جيبوتي -٦-٣ 

 ١٦-٧-١٩٥٧  الدانمرك

٢١٢٠ دومينيكا -١٧-٢ 

٢١٢٠  رواندا -٤-٩ 

-٤-١٩٥٧ رومانيا ٢١  

 ٨-١-١٩٦٩ زامبيا

 ١-٨-١٩٨٦  زمبابوي

١٢٠٢  ساموا -٧-٤ 

١٣٢٠  سان مارينو -١١- ٥٢  

١٧٢٠  سانت فنسنت وجزر غرينادين - ٢١ -٤ 

١٩٢٠  سانت لوسيا -٥-٢ 

 ٢٢-٨-١٩٥٧  سري النكا

 ٢٢-١١-١٩٥٧  السلفادور

-٩-١٩٩٣  سلوفاكيا ٧٢  

٢١٩٩  سلوفينيا -٩- ١٢  

 ٥-١-١٩٦٧  سنغافورة

٠١٩٦  السنغال -١-١١ 

 ١٧-٧-١٩٥٨  السودان

 ١٩-٦-١٩٥٧  السويد 

 ٥-٤-١٩٥٧  سويسرا

 ٤-٦-١٩٦٧ سيراليون

٣٢٠٠  سيشيل -٢٢-٤ 

٠١٩٦  شيلي -١٩-٩ 

١٢٠٠  صربيا - ٠١ -٣١ 

 ١-١-١٩٨٤  الصين

١٢٠٠  طاجيكستان -٩- ٠١  

 ٤-٣-١٩٥٩  العراق

٩٢٠٠  ُعمان -٥-٢ 

-١-١٩٦٤  غابون ١٢  

٠١٩٦ غانا -٩- ٨٢  

١٨٢٠  غرينادا -٤- ٠٣  

-٣-١٩٥٧  غواتيماال ٩٢  

١٥٢٠  غيانا -١- ٧٢  

١٥٢٠  فانواتو -٩-٩ 

-٧-١٩٥٧  فرنسا ٩٢  

 ٢-٩-١٩٥٨ الفلبين

 ١٩-٨-١٩٥٧  )البوليفارية -جمهورية (فنزويال 

 ٧-١-١٩٥٨ فنلندا

٢١٢٠  فيجي -٢-١١ 

-٩-١٩٥٧  فييت نام ٤٢  

 ٧-٦-١٩٦٥ قبرص

-٢-١٩٧٦  قطر ٧٢  

٣٢٠٠  قيرغيزستان -٩- ٠١  

 ١٤-٢-١٩٩٤ كازاخستان

 ١٣-٧-١٩٦٤  الكاميرون

 ٢٠-٨-١٩٥٧  الكرسي الرسولي

-٢-١٩٩٣  كرواتيا ٢١  

٩٢٠٠  كمبوديا -١١- ٣٢  

-٧-١٩٥٧  كندا ٩٢  

-١٩٥٧  كوبا ٠١ -١ 

 ١٩-١١-١٩٦٣  كوت ديفوار

-٣-١٩٦٥  كوستاريكا ٥٢  

٠١٩٦  كولومبيا -٩- ٠٣  

٩٢٠٠ الكونغو -١٥-٧ 

-١٩٦٤  الكويت ٢١ -١ 

-٧-١٩٦٥  كينيا ٢١  

-٤-١٩٩٧  التفيا ٠١  

-٦-١٩٦١  لبنان ٩٢  

-١٩٦٨  لختنشتاين ٢١ -١٣ 

-١-١٩٥٨  لكسمبرغ ٩٢  

 ٩-٩-١٩٦٣ ليبيا

٢١٩٦  ليبيريا - ٠١ -٥ 

 ١٨-١١-١٩٩٣  ليتوانيا

٩٢٠٠  ليسوتو -١٣-٧ 

-٩-١٩٩٧  مالطة ٩٢  

-٨-١٩٦١  مالي ٠١  

 ١٥-١-١٩٦٩  ماليزيا
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 ٢٢-٣-١٩٦٥  مدغشقر

 ٤-٩-١٩٥٧  مصر

 ١٧-٩-١٩٥٧  المغرب

-٢-١٩٩٤  مقدونيا الشمالية ٥٢  

 ٧-٤-١٩٥٨  المكسيك

٦٢٠٠ مالوي - ٠١ -٢ 

٢١٩٦  المملكة العربية السعودية - ٢١ -١٣ 

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  

  وآيرلندا الشمالية    

٧-١٩٥٧- ٩٢  

 ٢٠-٩-١٩٧٣  منغوليا

٤٢٠٠ موريتانيا -١١- ٣٢  

-١٩٧٤  موريشيوس ٢١ -٣١ 

٦٢٠٠  موزامبيق -١٨-٩ 

 ١٩-٩-١٩٥٧  موناكو

-١٩٥٧  ميانمار ٠١ -١٨ 

 ١٧-٢-١٩٨٣  ناميبيا

-٦-١٩٥٧  النرويج ٠١  

-٥-١٩٥٧  النمسا ٠١  

٨٢٠٠ نيبال -٨-٧ 

-٣-١٩٦٩  النيجر ٧٢  

-٣-١٩٦٤ نيجيريا ٥٢  

-٣-١٩٧٧  نيكاراغوا ٥٢  

 ١٣-٩-١٩٥٧  نيوزيلندا

-١٩٥٧ هايتي ٠١ -٧ 

 ١٦-٧-١٩٥٧ الهند 

٣٢٠٠  هندوراس -٢- ٤٢  

 ٨-٨-١٩٥٧  هنغاريا

-٧-١٩٥٧  هولندا ٠٣  

-٧-١٩٥٧  الواليات المتحدة األمريكية ٩٢  

 ١٦-٧-١٩٥٧  اليابان

-١٩٩٤  اليمن ٠١ -١٤ 

-٩-١٩٥٧  اليونان ٠٣  

 
 ________________________________________________ 

  
  الدول التي وافق المؤتمر العام على انضمامها لعضوية الوكالة

 وإن كانت لم تقم بعُد بإيداع صك قبول النظام األساسي: 
 

  GC(51)/RES/5 كابو فيردي 
  GC(60)/RES/3  غامبيا

  GC(64)/RES/2  غينيا
 GC(55)/RES/3  تونغا

 


