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 الدائمني املراقبني قائمة
 األمم املتحدة 

 ( FAOاألغذية والزراعة لألمم املتحدة ) منظمة
  (IFAD)الزراعية الصندوق الدويل للتنمية

  (ILO) منظمة العمل الدولية
  (UNHCR) السامي لشؤون الالجئنياملتحدة  مكتب مفوض األمم

 (PMNCH) الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل
 (UNAIDSاإليدز ) بفريوس نقص املناعة البشرية/ املتحدة املشرتك املعين األمم برنامج

 ( UNICEFاليونيسيف ) -صندوق األمم املتحدة للطفولة 
 ( UNCTAD) األونكتاد -املتحدة للتجارة والتنمية  مؤمتر األمم

  (UNDP)املتحدة اإلمنائي برنامج األمم
 (UNESCOاليونسكو ) –منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

 (UN Womenاألمم للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ) هيئة
 (UNFPA) صندوق األمم املتحدة للسكان

 (WHO)العاملية  منظمة الصحة
 

  (IMF) النقد الدويل صندوق
 (INTOSAIاملنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات )

  (IOM)املنظمة الدولية للهجرة
 (OPCWحظر األسلحة الكيميائية ) منظمة
 (CTBTOالتحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ) اللجنة
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  البنك الدويل
 (WTO)منظمة التجارة العاملية 

  (AU) األفريقياالحتاد 
 جامعة الدول العربية 

 (OAS)منظمة الدول األمريكية 
 

 (ACP-EU) دول أفريقيا والكارييب واهلادئ وجمموعة األورويب اجلمعية العامة الربملانية املشرتكة لالحتاد
  (APU)الربملاين األفريقي االحتاد
 األمازوين الربملان

 االحتاد الربملاين العريب
  (AIPA)آسيان -جنوب شرق آسيا  رابطة دولل الربملانية الدولية اجلمعية العامة

  (APA)اآلسيوية الربملانيةالعامة اجلمعية 
 اجلمعية العامة الربملانية للناطقني بالفرنكوفونية 

  (AWEPA)رابطة الربملانيني األوروبيني مع أفريقيا 
  (ASSECAA) والعامل العريبالشورى واجملالس املماثلة يف أفريقيا  رابطة جمالس الشيوخ،

 العامة للبلطيق  اجلمعية
  (CPA)الكومنولث الربملانية رابطة دول

  (FP-ICGLR) الدويل املعين مبنطقة البحريات العظمى منتدى برملانات املؤمتر
 ( GOPACللربملانيني ضد الفساد) املنظمة العاملية

 (IAO)لألرثوذكسية  اجلمعية العامة الربملانية
 ( IPU-IGADاحلكومية الدولية للتنمية) الربملاين الدويل للدول األعضاء يف اهليئة االحتاد

 جملس الشورى املغاريب
 جملس بلدان الشمال األورويب
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 (PAP)برملان عموم أفريقيا 
 ParlAmericasبرملانات األمريكيتني 

  (PNND) السالح برملانيون من أجل عدم انتشار األسلحة النووية ونزع
  (PABSEC)يف البحر األسود للتعاون االقتصادي الربملانيةالعامة اجلمعية 
 (AP-CPLPة )البلدان الناطقة بالربتغالي الربملانية جملموعةالعامة اجلمعية 
 (PAECO) الربملانية ملنظمة التعاون االقتصادي العامةاجلمعية 
  (PAM) الربملانية للبحر األبيض املتوسط العامةاجلمعية 
  (OSCE) والتعاون يف أوروبا الربملانية ملنظمة األمنالعامة اجلمعية 
  (TURKPA)الربملانية للبلدان الناطقة بالرتكية العامة اجلمعية
 (PA-UfM)الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط العامة اجلمعية
 الربملانية الحتاد روسيا البيضاء وروسياالعامة اجلمعية 

  (COPA)  لألمريكيتنياالحتاد الربملاين
 الربملاين للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  االحتاد

 (SADC) املنتدى الربملاين للجماعة اإلمنائية يف جنوب أفريقيا
 (WSPU)الكشفي العاملي  االحتاد الربملاين

 
 منظمة العفو الدولية

 الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
 هيومن رايتس ووتش  -اقبة حقوق االنسان منظمة مر 

 اجلنائي املنظمة الدولية لإلصالح
  (WFUNA)املتحدة  األمم االحتاد العاملي جلمعيات
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  (CDI) الوسط الدميقراطي الدويل
  (LI) الليربالية الدولية

 االشرتاكية الدولية
 

  (DCAF) جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة مركز
 (ICRC) للصليب األمحر اللجنة الدولية

 (International IDEAعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتاابية )امل
 (IFRCاالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر )

 

 



 

List of Permanent Observers 
 

United Nations 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
International Labour Organization (ILO) 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
United Nations Children's Fund (UNICEF) 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
United Nations Development Programme (UNDP) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 
United Nations Population Fund (UNFPA) 
World Health Organization (WHO) 
 
International Monetary Fund (IMF) 
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
International Organization for Migration (IOM) 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) 
World Bank 
World Trade Organization (WTO) 
 
African Union (AU) 
League of Arab States 
Organization of American States (OAS) 
 
ACP-EU Joint Parliamentary Assembly  
African Parliamentary Union (APU) 
Amazonian Parliament 
Arab Inter-Parliamentary Union 
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 
Asian Parliamentary Assembly (APA) 
Assemblée parlementaire de la Francophonie 
Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA) 
Association of Senates, Shoora and Equivalent Councils in Africa and the Arab World (ASSECAA) 
Baltic Assembly 
Commonwealth Parliamentary Association (CPA) 
Forum of Parliaments of the International Conference on the Great Lakes Region (FP-ICGLR) 
Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) 
Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (IAO) 
Inter-Parliamentary Union of the Member States of the Intergovernmental Authority on Development (IPU-IGAD) 
Maghreb Consultative Council 
Nordic Council 
Pan-African Parliament (PAP) 
ParlAmericas 
Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND) 
Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Co-operation (PABSEC) 
Parliamentary Assembly of the Community of Portuguese-speaking Countries (AP-CPLP) 
Parliamentary Assembly of the Economic Cooperation Organization (PAECO) 
Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) 
Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
Parliamentary Assembly of Turkic-speaking Countries (TURKPA) 
Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM) 
Parliamentary Assembly of the Union of Belarus and Russia 
Parliamentary Confederation of the Americas (COPA) 
Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Member States (PUIC) 
Southern African Development Community (SADC) Parliamentary Forum  
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World Scout Parliamentary Union (WSPU) 
 
Amnesty International 
Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria  
Human Rights Watch 
Penal Reform International 
World Federation of United Nations Associations (WFUNA) 
 
Centrist Democrat International (CDI) 
Liberal International (LI) 
Socialist International 
 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
International Committee of the Red Cross (ICRC) 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
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