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 أعضاء الوآالة

 
: عضوًا آما يلي(*)137 آان أعضاء الوآالة 2003سبتمبر / أيلول16في   

 
 االتحاد الروسي بوتسوانا السودان لكسمبورغ

 اثيوبيا اصوبورآينا ف السويد ليبيريا
 ربيجانذأ البوسنة والهرسك سويسرا ليتوانيا
 األرجنتين بولندا سيراليون مالطا
 األردن بوليفيا سيشيل مالي

 أرمينيا بيرو شيلي ماليزيا
 إريتريا بيالروس صربيا والجبل األسود مدغشقر
 أسبانيا تايلند الصين مصر

 أستراليا ترآيا طاجيكستان المغرب
 استونيا تونس راقالع المكسيك

 اسرائيل جامايكا غابون المملكة العربية السعودية
 أفغانستان الجزائر غانا  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي

 اآوادور جزر مارشال غواتيماال   وأيرلندا الشمالية
 ألبانيا جورجيا فرنسا منغوليا

 ألمانيا الجماهيرية العربية الليبية الفلبين موريشيوس
 االمارات العربية المتحدة جمهورية أفريقيا الوسطى فنزويال موناآو
 اندونيسيا جمهورية تنزانيا المتحدة فنلندا ميانمار
 أنغوال الجمهورية التشيكية فييت نام ناميبيا
 أوروغواي الجمهورية الدومينيكية قبرص النرويج
 أوزبكستان الجمهورية السلوفاآية قطر النمسا
 أوغندا الجمهورية العربية السورية رغيزستانقي النيجر
 أوآرانيا جمهورية آوريا آازاخستان نيجيريا

 ) االسالمية-جمهورية(ايران  جمهورية الكونغو الديمقراطية الكاميرون نيكاراغوا
 أيرلندا جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا الكرسي الرسولي نيوزيلندا
 أيسلندا وفاجمهورية مولد آرواتيا هايتي
 ايطاليا جنوب أفريقيا آندا الهند

 باراغواي الدانمرك آوبا هنغاريا
 باآستان رومانيا آوت ديفوار )جمهورية(هندوراس 

 البرازيل زامبيا آوستاريكا هولندا
 البرتغال زمبابوي آولومبيا الواليات المتحدة األمريكية

 بلجيكا سري النكا الكويت اليابان
 بلغاريا السلفادور آينيا اليمن
 بنغالديش سلوفينيا التفيا اليونان

 بنما سنغافورة لبنان 
 بنن السنغال لختنشتاين 
    

 
 

، هي الدولة العضو الجديدة منذ صدور 2003سبتمبر / أيلول10قيرغيزستان، التي أودعت صك قبولها للنظام األساسي في  (*)
 الحاليــة 137انضمام الدول الـ  ويشير ملحق هذه الوثيقة الى تاريخ ). INFCIRC/2/Rev.58الوثيقة (آخر قائمة للدول األعضاء 

 .الــى عضوية الوآالة
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 الملحـــق
 

 )1(تاريخ ايداع الدول صكوك التصديق أو القبول وحصولها بذلك على عضوية الوآالة

 
 أذربيجان 2001-05-30 بيالروس 08-04-1957
 األرجنتين 1957-10-03 تايلند 15-10-1957
 األردن 1966-04-18 ترآيا 19-07-1957
 أرمينيا 1993-09-27 تونس 14-10-1957
 إريتريا 2002-12-20 جامايكا 29-12-1965
    

 أسبانيا 1957-08-26 جزائرال 24-12-1963
 أستراليا 1957-07-29 جزر مارشال 26-01-1994
 أفغانستان 1957-05-31 جماهيرية العربية الليبيةال 09-09-1963
 ألبانيا 1957-08-23 جمهورية أفريقيا الوسطى 05-01-2001
 ألمانيا 1957-10-01 جمهورية التشيكيةال 27-09-1993
    

 أنغوال 1999-11-09 جمهورية الدومينيكيةال 11-07-1957
 أوروغواي 1963-01-22 جمهورية السلوفاآيةال 27-09-1993
 أوزبكستان 1994-01-26 ة العربية السوريةجمهوريال 06-06-1963
 أوغندا 1967-08-30 جمهورية الكونغو الديمقراطية 10-10-1961
 أوآرانيا 1957-07-31 جمهورية تنزانيا المتحدة 06-01-1976
    

 أيرلندا 1970-01-06 جمهورية آوريا 08-08-1957
 أيسلندا 1957-08-06 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا 25-02-1994
 االتحاد الروسي 1957-04-08 جمهورية مولدوفا 24-09-1997
 اثيوبيا 1957-09-30 جنوب أفريقيا 06-06-1957
 استونيا 1992-01-31 جورجيا 23-02-1996
    

 اسرائيل 1957-07-12 دانمركال 16-07-1957
 اآوادور 1958-03-03 رومانيا 12-04-1957
 االمارات العربية المتحدة 1976-01-15 زامبيا 08-01-1969
 اندونيسيا 1957-08-07 زمبابوي 01-08-1986
 ) االسالمية-جمهورية(ايران  1958-09-16 سري النكا 22-08-1957
    

 ايطاليا 1957-09-30 سلفادورال 22-11-1957
 باراغواي 1957-09-30 سلوفينيا 21-09-1992
 تانباآس 1957-05-02 سنغافورة 05-01-1967
 برازيلال 1957-07-29 سنغالال 01-11-1960
 برتغالال 1957-07-12 سودان ال 17-07-1958
    

 بلجيكا 1958-04-29 سويدال 19-06-1957
 بلغاريا 1957-08-17 سويسرا 05-04-1957
 بنغالديش 1972-09-27 سيراليون 04-06-1967
 بنما 1966-03-02 سيشيل 22-4-2003
 بنن 1999-05-26 شيلي 19-09-1960
    

 بوتسوانا 2002-03-20 صربيا والجبل األسود )2(17-09-1957
 بورآينا فاصو 1998-09-14 صينال 01-01-1984
 بوسنة والهرسك 1995-09-19 طاجيكستان 10-09-2001
 بولندا 1957-07-31 عراقال 04-03-1959
 بوليفيا 1963-03-15 غابون 21-01-1964
 بيرو 1957-09-30 غانا 28-09-1960

 
 .2003سبتمبر / أيلول16تشير هذه القائمة الى الدول التي آانت أعضاء في الوآالة في  )1(
 
 25، ثم أصبحت عضوًا فيها مـــــرة أخــــرى فــــي        1970ديسمبر  / آانون األول  14انسحبت نيكاراغوا من الوآالة اعتبارًا من         )2(

 .1977مارس /آذار
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 غواتيماال 1957-03-29 ماليزيا 15-01-1969
 فرنسا 1957-07-29 مدغشقر 22-03-1965
 فلبينال 1958-09-02 مصر 04-09-1957
 فنزويال 1957-08-19 مغربال 17-09-1957
 فنلندا 1958-01-07 مكسيكال 07-04-1958
    

 فييت نام 1957-09-24 مملكة العربية السعوديةال 13-12-1962
 مملكة المتحدة لبريطانيا العظميال 29-07-1957

   وأيرلندا الشمالية
 قبرص 07-06-1965

 قطر 1976-02-27 منغوليا 20-09-1973
 قيرغيزستان  2003-09-10 موريشيوس 31-12-1974
 آازاخستان 1994-02-14 موناآو 19-09-1957
    

 كاميرونال 1964-07-13 ميانمار 18-10-1957
 كرسي الرسوليال 1957-08-20 ناميبيا 17-02-1983
 آرواتيا 1993-02-12 نرويجال 10-06-1957
 آندا 1957-07-29 نمساال 10-05-1957
 آوبا 1957-10-01 نيجر 27-03-1969
    

 آوت ديفوار 1963-11-19 نيجيريا 25-03-1964
17-09-1957)3( 

25-03-1977 
 اآوستاريك 1965-03-25 نيكاراغوا

 آولومبيا 1960-09-30 نيوزيلندا 13-09-1957
 كويتال 1964-12-01 هايتي 07-10-1957
 آينيا 1965-07-12 هندال 16-07-1957
    

 التفيا 1997-04-10 هندوراس 24-02-2003
 لبنان 1961-06-29 هنغاريا 08-08-1957
 لختنشتاين 1968-12-13 هولندا 30-07-1957
 لكسمبورغ 1958-01-29 المتحدة األمريكيةواليات ال 29-07-1957
 ليبيريا 1962-10-05 يابانال 16-07-1957
    

 ليتوانيا 1993-11-18 يمنال 14-10-1994
 مالطا 1997-09-29 يونانال 30-09-1957
 مالي 10-08-1961  

 

 
ي          )3( ال ف ة أص وية الوآال ى عض تراآية ال ة االش الفيا االتحادي ة يوغوس مت جمهوري ول17انض بتمبر / أيل بحت . 1957س وأص

ة    دا في           جمهوري ة عضوا جدي توبر   / تشرين األول   31يوغوسالفيا االتحادي  2003فبراير / شباط4، وغيرت اسمها في      2001أآ
 ".صربيا والجبل األسود"ليصبح 




