
 

 

 
ة  * ي أودعت INFCIRC/2/Rev.76الدولة العضو الجديدة منذ صدور آخر قائمة للدول األعضاء (الوثيق اي دار السالم، الت ) ھي برون

دول ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٨صك قبولھا للنظام األساسي في  ا ال ي أودعت فيھ واريخ الت ة الت ة المرفق ـ. وتبّين القائم  ١٦٢األعضاء ال
  .الحالية لدى الحكومة الوديعة صكوك تصديقھا على النظام األساسي أو قبولھا له
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٢٠١٤اير شباط/فبر ٢٧
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 الدول األعضاء في الوكالة

  الوكالة عضاءأ عدد بلغ ٢٠١٤ ايرشباط/فبر ١٨ في
  :يلي كما* عضواً  ١٦٢

 
 

 االتـِّحاد الروسي

 إثيوبيا

 أذربيجــان

 األرجنتين

 األردن

 أرمينيا

 إريتريا

 إسبانيا

 أستراليا

 إستونيـا

 إسرائيـل

 أفغانستان

 إكــوادور

 ألبانيــا

 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة

 إندونيسيا

 أنغـوال

 أوروغواي

 أوزبكستان

 أوغنــدا

 أوكرانيا

 اإلسالمية) - إيران (جمھورية 

 يرلنداآ

 يسلنـداآ

 إيطاليــا

 بابوا غينيا الجديدة

 باراغـواي

 باكستان

 باالو

 البحرين

 البرازيل

  البرتغـال

 بروناي دار السالم

 بلجيكــا

 بلغاريــا

 بليز

 بنغالديـش

 بنمـــا

 بنـــن

 بوتسوانا

 بوركينا فاصـو

 بوروندي 

 البوسنة والھرسك

 بولندا

 بوليفيا

 بيرو

 بيالروس

 تايلند

  تركيــا

 ترينيداد وتوباغو

 تشاد

 توغو

 تونــس

 جامايكــا

 الجبل األسود

 الجزائر

  جزر الباھاما

 جزر مارشال

 جمھورية أفريقيا الوسطى

 الجمھورية التشيكية

 الجمھورية الدومينيكية

 الجمھورية العربية السورية

 جمھورية الكونغو الديمقراطية

 جمھورية تنزانيا المتحدة

 جمھورية كوريــا

 جمھورية الو الديمقراطية الشعبية

 ً  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 جمھورية مولدوفـــا

 جنوب أفريقيا

 جورجيا

 الدانمـرك
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  ٢الصفحة 
  
  
  

 

 نيكادومي

 رواندا

 رومانيــا

 زامبيـــا

  زمبابــوي

  سان مارينو

 سري النكا

 السلفـادور

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 سنغافورة

 السنغـال

 سوازيلند

 السودان

 السويد

 سويسرا

 سيراليـون

 سيشيل

 شيلي

 صربيا

 الصين

 طاجيكستان

 العــراق

 عـُمان

 غابــون

 غانا

 غواتيمـاال

 فرنسا

 الفلبيــن

 البوليفارية)- (جمھوريةفنزويال 

 فنلندا

 فيجي

 فييت نام

 قبــرص

 قطـــر

 قيرغيزستان

 كازاخستان

 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي

 كرواتيــا

 كمبوديــا

 كنـــدا

 كوبا

 كوت ديفوار

 كوستاريكــا

 كولومبيــا

 الكونغو

 الكويـــت

 كينيـــا

 التفيــا

 لبنــان

 لختنشتاين

 لكسمبـرغ

 ليبيا

 ليبيريــا

 ليتوانيــا

 ليسوتو

 مالطـة

 مالــي

 ماليزيا

 مدغشقــر

 مصر

 المغـرب

 المكسيك

 مالوي

 المملكة العربّية السعودّية

  المملكة المتَّحدة لبريطانيا العظمى 

 يرلندا الشمالّيةآو    

 منغوليـا

 اإلسالمية) - موريتانيا (جمھورية

 موريشيـوس

 موزامبيق

 موناكـو

 ميانمـــار

 ناميبيـــا

 النرويج

 النمسا

 نيبال

 النيجــر

 نيجيريا

 نيكاراغـوا

 نيوزيلنــدا

 ھايتــي

 الھند

 ھندوراس

 ھنغاريــا

 ھولنــدا

 الواليات المتحدة األمريكية

 اليابان

 اليمـــن

اليونان
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  الملحق
 ١الصفحة 

  
 .٢٠١٤اير فبر/شباط ١٨تشير ھذه القائمة إلى الدول التي كانت أعضاًء في الوكالة في   ١

  القبول بشأن النظام األساسي أو التصديق صكوك ١الدول إيداع تواريخ

 ٠٨-٠٤-١٩٥٧ االتـِّحاد الروسي

 ٣٠-٠٩-١٩٥٧إثيوبيا

 ٣٠-٠٥-٢٠٠١ أذربيجــان

 ٠٣-١٠-١٩٥٧ األرجنتين

 ١٨-٠٤-١٩٦٦ األردن

 ٢٧-٠٩-١٩٩٣أرمينيا

 ٢٠-١٢-٢٠٠٢إريتريا

 ٢٦-٠٨-١٩٥٧إسبانيا

 ٢٩-٠٧-١٩٥٧أستراليا

 ٣١-٠١-١٩٩٢ إستونيـا

 ١٢-٠٧-١٩٥٧إسرائيـل

 ٣١-٠٥-١٩٥٧أفغانستان

 ٠٣-٠٣-١٩٥٨ إكــوادور

 ٢٣-٠٨-١٩٥٧ألبانيــا

 ٠١-١٠-١٩٥٧ ألمانيا

 ١٥-٠١-١٩٧٦ اإلمارات العربية المتحدة

 ٠٧-٠٨-١٩٥٧إندونيسيا

 ٠٩-١١-١٩٩٩أنغـوال

 ٢٢-٠١-١٩٦٣ أوروغواي

 ٢٦-٠١-١٩٩٤ أوزبكستان

 ٣٠-٠٨-١٩٦٧أوغنــدا

 ٣١-٠٧-١٩٥٧أوكرانيا

 ١٦-٠٩-١٩٥٨اإلسالمية) -إيران (جمھورية 

 ٠٦-٠١-١٩٧٠يرلنداآ

 ٠٦-٠٨-١٩٥٧ يسلنـداآ

 ٣٠-٠٩-١٩٥٧إيطاليــا

 ٠٤-٠٤-٢٠١٢ بابوا غينيا الجديدة

 ٣٠-٠٩-١٩٥٧ باراغـواي

 ٠٢-٠٥-١٩٥٧باكستان

 ٠٢-٠٣-٢٠٠٧ باالو

 ٢٣-٠٦-٢٠٠٩البحرين

 ٢٩-٠٧-١٩٥٧البرازيل

 ١٢-٠٧-١٩٥٧البرتغـال

 ١٨-٠٢-٢٠١٤  بروناي دار السالم
 ٢٩-٠٤-١٩٥٨ بلجيكــا

 ١٧-٠٨-١٩٥٧بلغاريــا

 ٣١-٠٣-٢٠٠٦بليز

 ٢٧-٠٩-١٩٧٢ بنغالديـش

 ٠٢-٠٣-١٩٦٦بنمـــا

 ٢٦-٠٥-١٩٩٩ بنـــن

 ٢٠-٠٣-٢٠٠٢بوتسوانا

 ١٤-٠٩-١٩٩٨ بوركينا فاصـو

 ٢٤-٠٦-٢٠٠٩ بوروندي 

 ١٩-٠٩-١٩٩٥ البوسنة والھرسك

 ٣١-٠٧-١٩٥٧ بولندا

 ١٥-٠٣-١٩٦٣بوليفيا

 ٣٠-٠٩-١٩٥٧بيرو

 ٠٨-٠٤-١٩٥٧بيالروس

 ١٥-١٠-١٩٥٧تايلند

 ١٩-٠٧-١٩٥٧ تركيــا

٢٠١٢-١١-٠٩  وتوباغو ترينيداد  
 ٠٢-١١-٢٠٠٥تشاد

 ٠١-١١-٢٠١٢توغو

 ١٤-١٠-١٩٥٧تونــس

 ٢٩-١٢-١٩٦٥ جامايكــا

 ٣٠-١٠-٢٠٠٦ األسود الجبل

 ٢٤-١٢-١٩٦٣الجزائر

 ٠٧-٠١-٢٠١٤  جزر الباھاما
 ٢٦-٠١-١٩٩٤ جزر مارشال

 ٠٥-٠١-٢٠٠١ جمھورية أفريقيا الوسطى

 ٢٧-٠٩-١٩٩٣ التشيكية الجمھورية

 ١١-٠٧-١٩٥٧ الجمھورية الدومينيكية

 ٠٦-٠٦-١٩٦٣ العربية السورية الجمھورية

 ١٠-١٠-١٩٦١ جمھورية الكونغو الديمقراطية

 ٠٦-٠١-١٩٧٦ جمھورية تنزانيا المتحدة

 ٠٨-٠٨-١٩٥٧ كوريــا جمھورية

 ٠٤-١١-٢٠١١ جمھورية الو الديمقراطية الشعبية

 ً  ٢٥-٠٢-١٩٩٤ جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 ٢٤-٠٩-١٩٩٧ جمھورية مولدوفـــا

 ٠٦-٠٦-١٩٥٧ جنوب أفريقيا
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  الملحق

 ٢الصفحة 

 

 ٢٣-٠٢-١٩٩٦جورجيا

 ١٦-٠٧-١٩٥٧ الدانمـرك

 ١٧-٠٢-٢٠١٢دومينيكا

 ٠٤-٠٩-٢٠١٢ رواندا

 ١٢-٠٤-١٩٥٧ رومانيــا

 ٠٨-٠١-١٩٦٩ زامبيـــا

 ٠١-٠٨-١٩٨٦ زمبابــوي

 ٢٥-١١-٢٠١٣  سان مارينو
 ٢٢-٠٨-١٩٥٧ سري النكا

 ٢٢-١١-١٩٥٧ السلفـادور

 ٢٧-٠٩-١٩٩٣ سلوفاكيا

 ٢١-٠٩-١٩٩٢ سلوفينيا

 ٠٥-٠١-١٩٦٧ سنغافورة

 ٠١-١١-١٩٦٠ السنغـال

 ٢٠١٣-٠٢-١٥  سوازيلند

 ١٧-٠٧-١٩٥٨ السودان

 ١٩-٠٦-١٩٥٧ السويد

 ٠٥-٠٤-١٩٥٧ سويسرا

 ٠٤-٠٦-١٩٦٧ سيراليـون

 ٢٢-٠٤-٢٠٠٣ سيشيل

 ١٩-٠٩-١٩٦٠ شيلي

 ٣١-١٠-٢٠٠١ صربيا

 ٠١-٠١-١٩٨٤ الصين

 ١٠-٠٩-٢٠٠١ طاجيكستان

 ٠٤-٠٣-١٩٥٩ العــراق

 ٠٥-٠٢-٢٠٠٩ عـُمان

 ٢١-٠١-١٩٦٤ غابــون

 ٢٨-٠٩-١٩٦٠ غانا

 ٢٩-٠٣-١٩٥٧ غواتيمـاال

 ٢٩-٠٧-١٩٥٧ فرنسا

 ٠٢-٠٩-١٩٥٨ الفلبيــن

 ١٩-٠٨-١٩٥٧ البوليفارية)-فنزويال (جمھورية

 ٠٧-٠١-١٩٥٨ فنلندا

 ٠٢-١١-٢٠١٢ فيجي

 ٢٤-٠٩-١٩٥٧ فييت نام

 ٠٧-٠٦-١٩٦٥ قبــرص

 ٢٧-٠٢-١٩٧٦ قطـــر

 ١٠-٠٩-٢٠٠٣ قيرغيزستان

 ١٤-٠٢-١٩٩٤ كازاخستان

 ١٣-٠٧-١٩٦٤ الكاميـرون

 ٢٠-٠٨-١٩٥٧ الرسولي الكرسي

 ١٢-٠٢-١٩٩٣كرواتيــا

 ٢٣-١١-٢٠٠٩ كمبوديــا

 ٢٩-٠٧-١٩٥٧كنـــدا

 ٠١-١٠-١٩٥٧ كوبا

 ١٩-١١-١٩٦٣ ديفوار كوت

 ٢٥-٠٣-١٩٦٥ كوستاريكــا

 ٣٠-٠٩-١٩٦٠ كولومبيــا

 ١٥-٠٧-٢٠٠٩الكونغو

 ٠١-١٢-١٩٦٤ الكويـــت

 ١٢-٠٧-١٩٦٥كينيـــا

 ١٠-٠٤-١٩٩٧التفيــا

 ٢٩-٠٦-١٩٦١ لبنــان

 ١٣-١٢-١٩٦٨ لختنشتاين

 ٢٩-٠١-١٩٥٨ لكسمبـرغ

 ٠٩-٠٩-١٩٦٣ ليبيا

 ٠٥-١٠-١٩٦٢ليبيريــا

 ١٨-١١-١٩٩٣ ليتوانيــا

 ١٣-٠٧-٢٠٠٩ليسوتو

 ٢٩-٠٩-١٩٩٧ مالطـة

 ١٠-٠٨-١٩٦١مالــي

 ١٥-٠١-١٩٦٩ماليزيا

 ٢٢-٠٣-١٩٦٥ مدغشقــر

 ٠٤-٠٩-١٩٥٧مصر

 ١٧-٠٩-١٩٥٧ المغـرب

 ٠٧-٠٤-١٩٥٨المكسيك

 ٠٢-١٠-٢٠٠٦مالوي

 ١٣-١٢-١٩٦٢ المملكة العربّية السعودّية

  المملكة المتَّحدة لبريطانيا العظمى 
 يرلندا الشمالّيةآو    

٢٩-٠٧-١٩٥٧ 

 ٢٠-٠٩-١٩٧٣ منغوليـا
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 ٢٣-١١-٢٠٠٤اإلسالمية) -(جمھورية موريتانيا

 ٣١-١٢-١٩٧٤ موريشيـوس

 ١٨-٠٩-٢٠٠٦ موزامبيق

 ١٩-٠٩-١٩٥٧موناكـو

 ١٨-١٠-١٩٥٧ ميانمـــار

 ١٧-٠٢-١٩٨٣ناميبيـــا

 ١٠-٠٦-١٩٥٧ النرويج

 ١٠-٠٥-١٩٥٧ النمسا

 ٠٨-٠٧-٢٠٠٨نيبال

 ٢٧-٠٣-١٩٦٩ النيجــر

 ٢٥-٠٣-١٩٦٤نيجيريا

 ٢٥-٠٣-١٩٧٧ نيكاراغـوا

 ١٣-٠٩-١٩٥٧ نيوزيلنــدا

 ٠٧-١٠-١٩٥٧ھايتــي

 ١٦-٠٧-١٩٥٧  الھند

 ٢٤-٠٢-٢٠٠٣ھندوراس

 ٠٨-٠٨-١٩٥٧ ھنغاريــا

 ٣٠-٠٧-١٩٥٧ھولنــدا

 ٢٩-٠٧-١٩٥٧الواليات المتحدة األمريكية

 ١٦-٠٧-١٩٥٧ اليابان

 ١٤-١٠-١٩٩٤اليمـــن

 ٣٠-٠٩-١٩٥٧ اليونان

  
  
  
  
 
 
  
  

 
_________________________________________  

  
  

 التي وافق المؤتمر العام على انضمامھا لعضوية الوكالة وإن كانت لم تقم الدول
  بعُد بإيداع صك قبول النظام األساسي:

  
  

 GC(55)/RES/3القرار     تونغا
 GC(51)/RES/5القرار   الرأس األخضر

  
 


