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  التحّقق من أوراق االعتماد
  
  

ــحة أوراق اعتماد الوفود التالية:  ــ ــبعون صـــ ــــ ــحة العالمية الثانية والسـ ــــ ـــتان؛أقّرت جمعية الصـ ـــ ألبانيا؛  أفغانسـ
ــا؛ آذربيجان؛ جزر البهاما؛ البحرين؛  أرمينيا؛ الجزائر؛ أندورا؛ أنغوال؛ أنتيغوا وبربودا؛ األرجنتين؛ ــ ـــ ــ ــ ــتراليا؛ النمسـ ــ ـــ ــ ــ أسـ

ــك؛ بليز؛ بنن؛ بنغالديش؛ بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛  ــ ــ ــ ـــ ــنة والهرســ ــ ــ ــ ـــ بوتان؛ دولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ البوســ
ــوانا؛  ــ ــالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فابوتسـ ــ ــالبرازيل؛ بروني دار السـ كمبوديا؛ الكاميرون؛ كندا؛  فيردي؛ كابوو؛ بوروندي؛ ســـ

ـــطى؛  ـــين؛ كولومبيا؛ جزر القمر؛ الكونغو؛ جزر كوك؛ جمهورية أفريقيا الوسـ ــيلي؛ الصـ ــاد؛ شــ ـــتاريكا؛تشــ  كوت كوسـ
ــيكديفوار؛ كرواتيا؛ كوبا؛ قبرص؛  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــعبية؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ياتشـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشـ

ــتوائية؛ إريتجيبوتي؛ الدانمرك؛  ــ ـــ ــ ـــلفادور؛ غينيا االسـ ـــ ــ ــر؛ الســ ــ ـــ ــ ــتونيا؛يالجمهورية الدومينيكية؛ إكوادور؛ مصـ ـــ ــ ــ  ريا؛ إسـ
جورجيا؛ ألمانيا؛ غانا؛ اليونان؛ غرينادا؛ غواتيماال؛ غينيا؛  غامبيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ إسواتيني؛

ــالمية؛ العراق؛ بيســـــاو؛ غيانا؛  -غينيا  ــيا؛ جمهورية إيران اإلســـ هايتي؛ هندوراس؛ هنغاريا؛ أيســـــلندا؛ الهند؛ إندونيســـ
ـــرائيل؛ إيطاليا؛ جامايكا؛ اليابان؛ ــتان؛ كينيا؛  األردن؛ أيرلندا؛ إســ ـــتان؛ لكويت؛ا كيريباتي؛كازاخســـ جمهورية  قيرغيزســ

ــوتو؛ ليبيريا؛ ـــ ـــ ــعبية؛ التفيا؛ لبنان؛ ليســ ـــ ــ ــقر؛ مالوي؛ ماليزيا؛  ليبيا؛ الو الديمقراطية الشـــ ـــ ــ ــ ــمبرغ؛ مدغشـ ـــ ــ ليتوانيا؛ لكســـ
ـــال؛  جزرملديف؛ مالي؛ مالطة؛  ــ ـــ ــ ـــيك؛  موريتانيا؛مارشـ ــ ــ ـــ ــيوس؛ المكسـ ـــ ــ ــ  موناكو؛ ؛ميكرونيزيا الموحدة والياتموريشــ

ــود؛ ال ــ ـــ ــ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛  ناورو؛ مغرب؛ موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛منغوليا؛ الجبل األســـ
باراغواي؛ بيرو؛ الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛  بنما؛ باالو؛باكســتان؛  ُعمان؛النرويج؛ مقدونيا الشــمالية؛ نيجيريا؛ 

ــانت ســـانت لوســـيا؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الروســـي؛ رواندا؛ ســـانت كيتس ونيفيس؛  سـ
ــنت وغرينادين؛  ـــاموا؛ فنســـ ــانســ ـــان مارينو؛ ســـ ــيبي؛ تومي ســ ـــعودية؛ العربية المملكة وبرينســـ ـــنغال؛ الســ ــربيا؛ الســ  صـــ

ــيل؛ ــيشـــ ــي ســـ ــنغافورة؛ راليون؛ســـ ـــلوفاكيا؛ ســـ ــلوفينيا؛ ســ ـــليمان؛ جزر ســـ ــومال؛ ســ ـــودان؛ جنوب أفريقيا؛ جنوب الصـــ  الســ
ــبانيا؛ ــ ـــري أسـ ــــودان؛  النكا؛ ســ ــورينام؛السـ ــ ـــويد؛ سـ ـــرا؛ الســ ــويســ ــ ـــورية؛ العربية الجمهورية سـ ــتان؛ تايلند؛  الســ   طاجيكســـ

ـــتي؛ توغو؛ تونغا؛ –تيمور ــ ـــ ــ ـــ ــتان؛ توفالو؛ أوغندا؛ أوكرانيا؛ اإلمارات  تركيا؛ تونس؛ ترينيداد وتوباغو؛ لشــ ـــ ــ ـــ ــ ــ تركمانسـ
ـــمالية؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ الواليات المتحدة  ـــ ــ ــ ـــ العربية المتحدة؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــ

  .بابويزم زامبيا؛ اليمن؛ نام؛ فييت البوليفارية؛ فنزويال جمهورية فانواتو؛األمريكية؛ أوروغواي؛ أوزبكستان؛ 
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