
SNo הערות בירה עיר טריטוריה/מדינה 

 מוכרת שאינה ומדינה במחלוקת ארץ חבל סוחומי אבחזיה   1

   קמפלה אוגנדה   2

   טשקנט אוזבקיסטן   3

 בריטניה של כתר מושבת אן סנט אולדרני   4

   וינה אוסטריה   5

רליהאוסט   6    קנברה 

   קייב אוקראינה   7

   מונטבידאו אורוגוואי   8

   באקו ן'אזרבייג   9

10 
 האמירויות איחוד  

 הערביות
   דאבי אבו

   רומא איטליה   11

12 
 ואיי יה'ורג'ג דרום איי  

 'סנדוויץ דרום
 המאוחדת הממלכה של מלאה בשליטה טריטוריה גריטוויקן

 המאוחדת הממלכה בשליטת טאון רואוד הבריטיים הבתולה איי   13

 בריטניה של טריטוריה טאון קוקבורן וקייקוס טרקס איי   14

 הברית ארצות של חסות שטח סאיפאן הצפוניים מריאנה איי   15

   ורו'מג מרשל איי   16

 דנמרק בממלכת אוטונומי אזור טורסהאבן פארו איי   17

 המאוחדת הממלכה של טריטוריה סטנלי פוקלנד איי   18

 זילנד ניו עם חופשי בהסכם ,עצמאות אווארואה קוק איי   19

 אוסטרלית טריטוריה אילנד ווסט קוקוס איי   20

ןקיימ איי   21  בריטית כתר מושבת טאון 'ורג'ג 

   הוניארה שלמה איי   22

   קרטה'ג אינדונזיה   23

   רייקיאוויק איסלנד   24

   טהראן איראן   25

   דבלין אירלנד   26

   סלוודור סן סלבדור אל   27

   טירנה אלבניה   28

   יר'אלג יריה'אלג   29

 בריטניה של טריטוריה הוואלי אנגווילה   30

   לואנדה אנגולה   31

   ולה לה אנדורה אנדורה   32

   ונס'ג סנט וברבודה אנטיגואה   33

   טאלין אסטוניה   34

ריהטריטו טאון'ורג'ג אסנשן 35  בריטניה של 
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   קאבול אפגניסטן   36

   קיטו אקוודור   37

   איירס בואנוס ארגנטינה   38

   אורנייסטאד ארובה   39

   אסמרה אריתריאה   40

   ירוואן ארמניה   41

   .סי .די וושינגטון הברית ארצות   42

   אבבה אדיס אתיופיה   43

   נסאו בהאמה   44

   טהימפהו בהוטן   45

   סופיה בולגריה   46

   סוקרה בוליביה   47

   גאבורון בוטסואנה   48

   סרייבו והרצגובינה בוסניה   49

   ומבורה'בוג בורונדי   50

   ואגאדוגו פאסו בורקינה   51

   מנאמה בחריין   52

   מינסק בלארוס   53

   בריסל בלגיה   54

   בלמופן בליז   55

   דאקה בנגלדש   56

   נובו פורטו בנין   57

   טאון'ברידג ברבדוס   58

   בגוואן סרי בנדר ברוניי   59

   ברזיליה ברזיל   60

 לים שמעבר בריטית טריטוריה המילטון ברמודה   61

   טביליסי גאורגיה   62

   אקרה גאנה   63

   ליברוויל גבון   64

   סיטי גואטמלה גואטמלה   65

נהגיא   66    טאון'ורג'ג 

   יבוטי'ג יבוטי'ג   67

   גיברלטר גיברלטר   68

   קונאקרי גינאה   69

   ביסאו ביסאו גינאה   70

   מלאבו המשוונית גינאה   71

   ול'בנג גמביה   72



   קינגסטון מייקה'ג   73

   ברלין גרמניה   74

   'ורג'ג סנט גרנדה   75

 הבריטי הכתר של חסות שטח פורט פטר סנט גרנזי   76

   רוזו דומיניקה   77

   קופנהגן דנמרק   78

 מוכרת שאינה מדינה ,פקטו דה ריבונית מדינה צחינוואלי אוסטיה דרום   79

 אפריקה דרום   80

 (תחיקתית) קייפטאון

 פרטוריה

 (אדמיניסטרטיבית)

 (משפטית) בלומפונטיין

  

   ובה'ג סודאן דרום   81

   וילמסטאד ההולנדיים האנטילים   82

 הבריטי הכתר של חסות שטח דאגלס מאן האי   83

   פרנס-או-פורט האיטי   84

   דלהי ניו הודו   85

   אמסטרדם הולנד   86

   בודפשט הונגריה   87

   טגוסיגלפה הונדורס   88

   מאלה המלדיביים   89

   לונדון המאוחדת הממלכה   90

   מנילה הפיליפינים   91

   דומינגו סנטו הדומיניקנית הרפובליקה   92

93 
 הדמוקרטית הרפובליקה  

 קונגו של
   קינשאסה

   לפקושה קפריסין צפון   94

95 
 המרכז הרפובליקה  

 אפריקאית
   בנגי

   טאיפיי הסינית הרפובליקה   96

97 
 של העממית הרפובליקה  

 סין
   ינג'בייג

ההרפובליק   98    ברזוויל קונגו של 

 למחצה אוטונומית מדינית ישות רמאללה הפלסטינית הרשות   99

   אוטו מאטה ופוטונה ואליס  100

   האנוי וייטנאם   101

   וילה פורט ונואטו   102

   קראקס ונצואלה   103

 מדינה עיר הוותיקן ותיקן   104

   הארארה זימבבואה   105



   לוסקה זמביה   106

   יאמוסוקרו השנהב חוף   107

   דושנבה יקיסטן'טג   108

   פנאפוטי טובאלו   109

   לומה טוגו   110

   נוקואלופה טונגה   111

רהאנק טורקיה   112    

   אשגאבט טורקמניסטן   113

   דודומה טנזניה   114

   ספיין אוף פורט וטובגו טרינידד   115

 קונה דה טריסטן   116
 שבעת על אדינבורו

 הימים
 לים שמעבר בריטית טריטוריה

 מוכרת שאינה ומדינה במחלוקת ארץ חבל טירספול טרנסניסטריה   117

   אתונה יוון   118

   טוקיו יפן   119

   עמאן ירדן   120

   ירושלים ישראל   121

   סיטי כווית כווית   122

   פראיה ורדה כף   123

   ויינטיאן לאוס   124

   ביירות לבנון   125

   טריפולי לוב   126

   לוקסמבורג לוקסמבורג   127

   ריגה לטביה   128

   מונרוביה ליבריה   129

   וילנה ליטא   130

   ואדוץ ליכטנשטיין   131

   מסרו לסוטו   132

   נואקשוט מאוריטניה   133

   לואי פור מאוריציוס   134

   במקו מאלי   135

   אנטננריבו מדגסקר   136

   מפוטו מוזמביק   137

   קישינב מולדובה   138

   בטור אולן מונגוליה   139

   פודגוריצה מונטנגרו   140

 מונסראט   141
) 'פלימות מיתרש ) 

 (בפועל) בראדס

 נחרבה 'פלימות .לים שמעבר בריטית טריטוריה

 .וננטשה 1995 בשנת געש הר בהתפרצות



 מדינה עיר מונאקו מונאקו   142

   דילי טימור מזרח   143

   נייפידאו מיאנמר   144

   פליקיר מיקרונזיה   145

ילונגווהל מלאווי   146    

   לומפור קואלה מלזיה   147

   ואלטה מלטה   148

   קהיר מצרים   149

   סקופיה מקדוניה   150

   סיטי מקסיקו מקסיקו   151

   רבאט מרוקו   152

 תתת נאורו   153

ארןי העיר אך רשמית בירה אין למדינה  לעיר נחשבת 

 של הממשלה מוסדות נמצאים ושם בפועל הבירה

  .נאורו

   סטפנקרט קרבאך נגורנו   154

   אוסלו נורבגיה   155

   ה'אבוג ניגריה   156

   ולינגטון זילנד ניו   157

 זילנד ניו של חסות מדינת אלופיי ניואה   158

   ניאמיי ר'ניז   159

   מנגואה ניקרגואה   160

   וינדהוק נמיביה   161

   קטמנדו נפאל   162

   טומה סאו ופרינסיפה טומה סאו   163

   לעיון המערבית סהרה   164

   חרטום סודאן   165

המבבנ סווזילנד   166    

   מוגדישו סומליה   167

   הרגייסה סומלילנד   168

   דמשק סוריה   169

   פרמריבו סורינאם   170

   פריטאון לאונה סיירה   171

   ויקטוריה סיישל   172

 מדינה עיר סינגפור סינגפור   173

לובניהס   174    לובליאנה 

   ברטיסלבה סלובקיה   175

   אפיה סמואה   176

   מרינו סן מרינו סן   177



   דקר סנגל   178

 לים שמעבר בריטית טריטוריה יימסטאון'ג הלנה סנט   179

   קינגסטאון והגרנדינים וינסנט סנט   180

   קסטריז לוסיה סנט   181

   באסטר ונוויס קיטס סנט   182

   מדריד ספרד   183

   בלגרד סרביה   184

   קולומבו לנקה סרי   185

   מאסקט עומן   186

   בגדד עיראק   187

   ריאד הסעודית ערב   188

   ורשה פולין   189

 לים שמעבר צרפת של טריטוריאלי קולקטיב פפאטה הצרפתית פולינזיה   190

   ליסבון פורטוגל   191

   סובה י'פיג   192

 לים שמעבר בריטית טריטוריה אדמסטאון פיטקרן   193

   הלסינקי פינלנד   194

   נגרולמוד פלאו   195

   סיטי פנמה פנמה   196

   מורסבי פורט החדשה גינאה פפואה   197

   איסלמבאד פקיסטן   198

   אסונסיון פרגוואי   199

   לימה פרו   200

   מנה'נג אד'צ   201

   ילה'צ דה סנטיאגו ילה'צ   202

   פראג כיה'צ   203

   פריז צרפת   204

   הוואנה קובה   205

   בוגוטה קולומביה   206

   מורוני קומורו   207

   פרישטינה קוסובו   208

   חוסה סן ריקה קוסטה   209

   פיונגיאנג הצפונית קוריאה   210

   סיאול הדרומית קוריאה   211

   אסטנה קזחסטן   212

   דוחה קטאר   213

   בישקק קירגיזסטן   214



   טאראווה דרום קיריבטי   215

 לים שמעבר צרפתית טריטוריה נומאה החדשה קלדוניה   216

ודיהקמב   217    פן פנום 

   יאונדה קמרון   218

   אוטווה קנדה   219

   ניירובי קניה   220

   ניקוסיה קפריסין   221

   זאגרב קרואטיה   222

   קיגלי רואנדה   223

   בוקרשט רומניה   224

המוסקב רוסיה   225    

   סטוקהולם שבדיה   226

   ברן שווייץ   227

   בנגקוק תאילנד   228

   תוניס תוניסיה   229

   צנעא תימן   230
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