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الدورة الرابعة والسبعون

األعض ا ا ا ا اااا والايااايت وات دمااا الة ا
قاااةمااة الاادو
ل مشاركة بصفة مراقب يف ورا اجلمعية العامة وأعماهلا

عوة اةمااة

مذكرة من األمانة العامة
تتضمن هذه املذكرة قائمة ُمرتَّبة حسب األجبدية اإلنكليزية ،تضم  109من الدول غري األعضاء
والكياانت واملنظمـات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا.
جمموعـ ــة دول أاريقيـ ــا والبحر الكـ ــاريا وااي اهلـ ــاد
أكتوبر )1981

القرار  15 ،4/36تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/

مصرف التنمية األاريقي القرار  28 ،10/42تشرين األول/أكتوبر )1987
االحت ـ ـ ــاد األاريقـي القـرار  2011د 11 ،)20-تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين األول/أكتـوبر  ،1965واملقـرر
 15 ،475/56آب/أغسطس )2002
وك ــال ــة حظر األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلح ــة النووي ــة يف أمريك ــا ال تيني ــة ومنطق ــة البحر الك ــاريا القرار ،6/43
 17تشرين األول/أكتوبر )1988
مجاعة دول األنديز القرار  22 ،6/52تشرين األول/أكتوبر )1997
مؤلسة تنمية األنديز القرار  14 ،101/67كانون األول/ديسمرب )2012
مكتب حبوث االقتصاد الكلي يف رابطة أمم جنوب شرق آليا 3+القرار  7 ،126/72كانون
األول/ديسمرب )2017
ّ

املنظمة االلتشارية القانونية اآلليوية  -األاريقية القرار  13 ،2/35تشرين األول/أكتوبر )1980
مصرف التنمية اآلليوي القرار  19 ،30/57تشرين الثاين/نوامرب )2002

املصرف اآلليوي ل لتثمار يف البنية التحتية القرار  20 ،216/73كانون األول/ديسمرب )2018
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رابطة الدول الكاريبية القرار  15 ،5/53تشرين األول/أكتوبر )1998
رابطة أمم جنوب شرق آليا القرار  4 ،44/61كانون األول/ديسمرب )2006
منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األلود القرار  8 ،5/54تشرين األول/أكتوبر )1999
اجلماعة الكاريبية القرار  16 ،8/46تشرين األول/أكتوبر )1991
مصرف أمريكا الولطى للتكامل االقتصادي القرار  13 ،157/71كانون األول/ديسمرب )2016
منظومة التكامل ألمريكا الولطى القرار  12 ،2/50تشرين األول/أكتوبر )1995
مبادرة أورواب الولطى القرار  9 ،111/66كانون األول/ديسمرب )2011
منظمة معاهدة األمن اجلماعي القرار  2 ،50/59كانون األول/ديسمرب )2004
الصندوق املشرتك للسلع األلالية القرار  23 ،26/60تشرين الثاين/نوامرب )2005
رابطة الدول املستقلة القرار  24 ،237/48آذار/مارس )1994
أمانة الكومنولث القرار  18 ،3/31تشرين األول/أكتوبر )1976
مجاعة البلدان الناطقة ابلربتغالية القرار  26 ،10/54تشرين األول/أكتوبر )1999
جتمع دول الساحل والصحراء القرار 12 ،92/56كانون األول/ديسمرب )2001
مؤمتر وزراء العدل يف الدول اإليبريية  -األمريكية القرار  13 ،153/71كانون األول/ديسمرب )2016
املؤمتر املعين ابلتفاعل وتدابري بناء الثقة يف آليا القرار  6 ،77/62كانون األول/ديسمرب )2007
جملس التعاون لدول اخلليج العربية القرار  6 ،78/62كانون األول/ديسمرب )2007
جملس أورواب القرار  17 ،6/44تشرين األول/أكتوبر )1989
جملس التعاون اجلمركي القرار  23 ،216/53آذار/مارس )1999
منظمــة البلــدان النــاميــة الثمــانيــة للتعــاون االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي القرار  10 ،129/69كــانون األول/
ديسمرب )2014
مجاعة شرق أاريقيا القرار  9 ،86/58كانون األول/ديسمرب )2003
اجلماعة االقتصادية لدول ول أاريقيا القرار  12 ،161/55كانون األول/ديسمرب )2000
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أاريقيا القرار  2 ،51/59كانون األول/ديسمرب )2004
منظمة التعاون االقتصادي القرار  13 ،2/48تشرين األول/أكتوبر )1993
مؤمتر ميثاق الطاقة القرار  6 ،75/62كانون األول/ديسمرب )2007
مصرف التنمية األورويب اآلليوي القرار  6 ،76/62كانون األول/ديسمرب )2007
اجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلليوية القرار  9 ،84/58كانون األول/ديسمرب )2003
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اجملموعة األوروبية اآلل ـ ـ ـ ــيوية املعنية لكااحة غس ـ ـ ـ ــل األموال ومتويل اإلرهاب القرار ،127/72
األول/ديسمرب )2017
 7كانون ّ
املنظمة األوروبية للبحوث النووية القرار  14 ،102/67كانون األول/ديسمرب )2012
املنظمة األوروبية للقانون العام القرار  20 ،215/73كانون األول/ديسمرب )2018
االحتاد األورويب القرار  3208د 11 ،)29-تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،1974و ،276/65
 3أاير/مايو )2011
ص ــندوق تنمية الش ــعوب األص ــلية يف أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريا القرار ،128/72
األول/ديسمرب )2017
 7كانون ّ

الصندوق العاملي ملكااحة اإليدز والسل وامل راي القرار  16 ،122/64كانون األول/ديسمرب )2009
املعهد العاملي للنمو األخضر القرار  16 ،124/68كانون األول/ديسمرب )2013
مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص القرار  23 ،27/60تشرين الثاين/نوامرب )2005
الكرلي الرلويل القرار  1 ،314/58متوز/يوليه )2004
املؤمتر اإليبريي  -األمريكي القرار  23 ،28/60تشرين الثاين/نوامرب )2005
جلنة ااي اهلندي القرار  4 ،43/61كانون األول/ديسمرب )2006
رابطة بلدان حااة ااي اهلندي القرار  14 ،123/70كانون األول/ديسمرب )2015
مصرف التنمية للبلدان األمريكية القرار  12 ،160/55كانون األول/ديسمرب )2000
اهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية القرار  9 ،112/66كانون األول/ديسمرب )2011
األكادميية الدولية ملكااحة الفساد القرار  16 ،122/68كانون األول/ديسمرب )2013
املركز الدويل لتطوير ليالات اهلجرة القرار  19 ،31/57تشرين الثاين/نوامرب )2002
غراة التجارة الدولية القرار  13 ،156/71كانون األول/ديسمرب )2016
املنظمة الدولية للدااع املدين القرار  14 ،122/70كانون األول/ديسمرب )2015
اللجنة الدولية للصليب األمحر القرار 16 ،6/45تشرين األول/أكتوبر )1990

املؤمتر الــدويل املعين لنطقــة البحريات الكرب يف أاريقيــا القرار  16 ،123/64كــانون األول/
ديسمرب )2009
اجمللس الدويل اللتكشاف البحار القرار  20 ،214/73كانون األول/ديسمرب )2018
ااكمة اجلنائية الدولية القرار  13 ،318/58أيلول/لبتمرب )2004
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية اإلنرتبول) القرار  15 ،1/51تشرين األول/أكتوبر )1996
املنظمة الدولية لقانون التنمية القرار 12 ،90/56كانون األول/ديسمرب )2001
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االحتاد الدويل جلمعيات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليب األمحر واهل ل األمحر القرار  19 ،2/49تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/
أكتوبر )1994
الصندوق الدويل إلنقاذ حبر اآلرال القرار  11 ،133/63كانون األول/ديسمرب )2008
اللجنة الدولية لتقص ـ ـ ـ ـ ــي احلقائا يف املس ـ ـ ـ ـ ــائل اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية القرار  16 ،121/64كانون األول/
ديسمرب )2009
املنظمة اهليدروغرااية الدولية القرار  12 ،91/56كانون األول/ديسمرب )2001
املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية القرار  9 ،83/58كانون األول/ديسمرب )2003
املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص القرار  16 ،121/68كانون األول/ديسمرب )2013
األول/ديسمرب )2017
الشبكة الدولية للخيزران والروطان القرار  7 ،125/72كانون ّ

اللجنة األوملبية الدولية القرار  19 ،3/64تشرين األول/أكتوبر )2009

املنظمة الدولية للهجرة القرار  16 ،4/47تشرين األول/أكتوبر )1992
املنظم ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدولي ـ ـ ــة للفرنكواوني ـ ـ ــة القرار  10 ،18/33تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــاين/نوامرب ،1978
واملقرر  18 ،453/53كانون األول/ديسمرب )1998
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة القرار  9 ،110/66كانون األول/ديسمرب )2011
السلطة الدولية لقاع البحار القرار  24 ،6/51تشرين األول/أكتوبر )1996
جممع الفكر ال ــدويل للبل ــدان الن ــامي ــة غري الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلي ــة القرار  20 ،217/73ك ــانون األول/
ديسمرب )2018
ااكمة الدولية لقانون البحار القرار  17 ،204/51كانون األول/ديسمرب )1996
االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية القرار 17 ،195/54كانون األول/ديسمرب )1999
منظمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب الدولية للمنطقة األيبريية  -األمريكية القرار  13 ،154/71كانون األول/
ديسمرب )2016
االحتاد الربملاين الدويل القرار  19 ،32/57تشرين الثاين/نوامرب )2002
جمموعة البنك اإلل مي للتنمية القرار  28 ،259/61آذار/مارس )2007
املعهد اإليطايل  -األمريكي ال تيين القرار  6 ،74/62كانون األول/ديسمرب )2007
املنظومة االقتص ـ ــادية ألمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريا القرار 13 ،3/35تشـ ـ ـرين األول/
أكتوبر )1980
رابطة تكامل أمريكا ال تينية القرار  23 ،25/60تشرين الثاين/نوامرب )2005
برملان أمريكا ال تينية القرار  13 ،4/48تشرين األول/أكتوبر )1993
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جــامعــة الــدول العربيــة القراران  477د 1 ،)5-تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثــاين/نوامرب  ،1950و ،24/36
 9تشرين الثاين/نوامرب )1981
مصرف التنمية اجلديد القرار  20 ،213/73كانون األول/ديسمرب )2018
صندوق األوبك للتنمية الدولية القرار  4 ،42/61كانون األول/ديسمرب )2006
منظمة دول شرق البحر الكاريا القرار  2 ،52/59كانون األول/ديسمرب )2004
منظمة الدميقراطية والتنمية االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية  -جمموعة جورجيا وأوزبكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان وأوكرانيا وأذربيجان
ومولــدواــا القرار  9 ،85/58كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  ،2003واملقرر  8 ،556/71أيلول/
لبتمرب )2017
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي القرار  15 ،6/53تشرين األول/أكتوبر )1998
منظمة األمن والتعاون يف أورواب القرار  13 ،5/48تشرين األول/أكتوبر )1993
منظمة الدول األمريكية القرار  253د 16 ،)3-تشرين األول/أكتوبر )1948
منظمة التعاون اإلل مي القرار  3369د 10 ،)30-تشرين األول/أكتوبر )1975
مجاعة بلدان ااي اهلاد

القرار  10 ،130/69كانون األول/ديسمرب )2014

منتد تنمية جزر منطقة ااي اهلاد
منتد جزر ااي اهلاد

القرار  13 ،155/71كانون األول/ديسمرب )2016

القرار  17 ،1/49تشرين األول/أكتوبر )1994

الوك ــال ــة احلكومي ــة ال ــدولي ــة األاريقي ــة للمي ــاه واملرااا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ــة يف أاريقي ــا القرار ،123/68
 16كانون األول/ديسمرب )2013
اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتول

القرار  16 ،124/64كانون األول/ديسمرب )2009

منظمة شركاء يف جمال السكان والتنمية القرار  19 ،29/57تشرين الثاين/نوامرب )2002
حمكمة التحكيم الدائمة القرار  13 ،3/48تشرين األول/أكتوبر )1993
املركز اإلقليمي املعين ابألل ـ ــلحة الص ـ ــغرية واألل ـ ــلحة اخلفيفة يف منطقة البحريات الكرب والقرن
األاريقي والدول املتامخة القرار  6 ،73/62كانون األول/ديسمرب )2007
منظمة شنغهاي للتعاون القرار  2 ،48/59كانون األول/ديسمرب )2004
رابطة جنوب آليا للتعاون اإلقليمي القرار  2 ،53/59كانون األول/ديسمرب )2004
مركز اجلنوب القرار  11 ،131/63كانون األول/ديسمرب )2008
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األاريقي القرار  2 ،49/59كانون األول/ديسمرب )2004
نظام مالطة ذو السيادة املستقلة القرار  24 ،265/48آب/أغسطس )1994
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دولة السطني القرارات  3237د 22 ،)29-تشرين الثاين/نوامرب 1974؛ و  160/43ألف،
 9ك ـ ـ ــانــون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــرب 1988؛ و 15 ،177/43ك ـ ـ ــانــون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــرب 1988؛
و  7 ،250/52متوز/يوليه 1998؛ و  29 ،19/67تشرين الثاين/نوامرب )2012
االحتاد من أجل املتول

القرار  14 ،124/70كانون األول/ديسمرب )2015

احتاد أمم أمريكا اجلنوبية القرار  9 ،109/66كانون األول/ديسمرب )2011
جامعة الس م القرار 11 ،132/63كانون األول/ديسمرب )2008
االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أاريقيا القرار  9 ،113/66كانون األول/ديسمرب )2011
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