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 المعاهدات المتعددة األطراف لألمم المتحدة 
 )2018 يونيو/حزيران 7(اعتبارا من 

 ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية - الفصل األول  

 1945حزيران/يونيه  26فرانسيسكو، ميثاق األمم املتحدة. سان  - ١
 إعالنات قبول االلتزامات الواردة يف ميثاق األمم املتحدة - ٢
 النظام األساسي حملكمة العدل الدولية - ٣
 36من املادة  2إعالنات االعرتاف بالوالية اإلجبـارية حملكمـة العـدل الدوليـة مبوجب الفقرة  - ٤

 من النظام األساسي للمحكمة
من ميثاق األمم املتحدة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة  61و  27و  23ديالت املواد (أ) تع - ٥

كــانون األول/ديســـــــــــــــمرب   17) املؤرخ 18-ألف وبــاء (د 1991لألمم املتحــدة يف القرارين 
 ١٩٦٣كانون األول/ديسمرب   ١٧. نيويورك، 1963

عتمدته اجلمعية العامة لألمم من ميثاق األمم املتحدة الذي ا 109(ب) التعديل على املادة  - ٥
. نيويورك، 1965األول/ديســـــــــــــــمرب  كــانون  20) املؤرخ 20-(د 2101املتحــدة يف القرار 

 ١٩٦٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠
من ميثـاق األمم املتحـدة الـذي اعتمـدتـه اجلمعيـة العـامـة لألمم  61(ج) التعـديـل على املـادة  - ٥

. نيويورك، 1971األول/ديســـــــــــــــمرب  كــانون  20) املؤرخ 26-(د 2847املتحــدة يف القرار 
 1971كانون األول/ديسمرب  20

 تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية -الفصل الثاني   
 نيســــــــــان/ ٢٨لســــــــــلمية. نيويورك، القانون العام املنقح لتســــــــــوية املنازعات الدولية بالوســــــــــائل ا - ١

 ١٩٤٩ أبريل

 والعالقات الدبلوماسية والقنصلية، وما إلى ذلك االمتيازات والحصانات،  -الفصل الثالث   
 شـــــــــــــــباط/ ١٣صـــــــــــــــاناهتا نيويورك، االتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة وح - ١

 ١٩٤٦ فرباير

تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١االتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا نيويورك،  - ٢
 واملرفقات ١٩٤٧

املتخصــصــة  لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت -منظمة العمل الدولية  -املرفق األول ) ١( - ٢
 -، املرفق األول III 285 1 2 3 1948متوز/يوليه  10وحصــــــــاناهتا. ســــــــان فرانســــــــيســــــــكو، 

 III -2-1لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -منظمة العمل الدولية 
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لالتفــاقيــة املتعلقــة بــامتيــازات  -منظمــة األمم املتحــدة لألغــذيــة والزراعــة  -ملرفق الثــاين ) ا٢( - ٢
 III 2 2 3 1948تشـــــرين الثاين/نوفمرب  29الوكاالت املتخصـــــصـــــة وحصـــــاناهتا. واشـــــنطن، 

لالتفــاقيــة املتعلقــة بــامتيــازات  -منظمــة األمم املتحــدة لألغــذيــة والزراعــة  -، املرفق الثــاين 572
 III-2-2املتخصصة وحصاناهتا الوكاالت 

ـــ -أ) النص املنقح للمرفق الثـــاين  2( - ٢ لالتفـــاقيـــة  -ة والزراعـــة منظمـــة األمم املتحـــدة لألغـــذي
  ١٩٥٩تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٠بامتيازات الوكاالت املتخصــــصــــة وحصــــاناهتا. روما،  املتعلقة

3 2 2a III 573  حـــدة لألغـــذيـــة والزراعـــة منظمـــة األمم املت -النص املنقح للمرفق الثـــاين- 
  III-2-2-aلالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

 -منظمــــة األمم املتحــــدة لألغــــذيــــة والزراعــــة  -ب) النص املنقح الثــــاين للمرفق الثــــاين  2( - ٢
مرب كانون األول/ديســـ  8لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصـــصـــة وحصـــاناهتا. روما، 

1965 3 2 2b III 306  منظمة األمم املتحدة لألغذية  -النص املنقح الثاين للمرفق الثاين
 III-2-2bلالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -والزراعة 

لالتفــاقيــة املتعلقــة بــامتيــازات الوكــاالت  -منظمــة الطريان املــدين الــدويل  -) املرفق الثــالــث 3( - ٢
 -املرفق الثالث  III 574 3 2 3 1948حزيران/يونيه  21املتخصــــصــــة وحصــــاناهتا. جنيف، 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصـــــصـــــة وحصـــــاناهتا  -منظمة الطريان املدين الدويل 
III-2-3 

علقة بامتيازات لالتفاقية املت -منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -) املرفق الرابع 4( - ٢
املرفق الرابع  III 575 4 2 3 1949شباط/فرباير  7الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا. باريس، 

لالتفـــاقيـــة املتعلقـــة بـــامتيـــازات الوكـــاالت  -منظمـــة األمم املتحـــدة للرتبيـــة والعلم والثقـــافـــة  -
 III-2-4املتخصصة وحصاناهتا 

لالتفـــاقيـــة املتعلقـــة بـــامتيـــازات الوكـــاالت  -صـــــــــــــــنـــدوق النقـــد الـــدويل  -) املرفق اخلـــامس 5( - ٢
 -املرفق اخلامس  III 576 5 2 3 ١٩٤٩نيســان/أبريل  ١١املتخصــصــة وحصــاناهتا. واشــنطن، 

  III-2-5لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -صندوق النقد الدويل 
لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  - البنك الدويل لإلنشاء والتعمري -) املرفق السادس ٦( - ٢

 -املرفق السادس  III 577 6 2 3 ١٩٤٩نيسان/أبريل  ١٩املتخصصة وحصاناهتا. واشنطن، 
زات الوكــاالت املتخصـــــــــــــــصــــــــــــــــة لالتفــاقيــة املتعلقــة بــامتيــا -البنــك الــدويل لإلنشــــــــــــــــاء والتعمري 

 III-2-6 وحصاناهتا

لالتفــاقيــة املتعلقــة بــامتيــازات الوكــاالت  -مليــة منظمــة الصـــــــــــــــحــة العــا -) املرفق الســــــــــــــــابع 7( - ٢
 - الســـــــابع املرفق III 578 7 2 3 1948متوز/يوليه  17املتخصـــــــصـــــــة وحصـــــــاناهتا. جنيف، 

 III-2-7لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -منظمة الصحة العاملية 

تفــــاقيــــة املتعلقــــة لال -ة العــــامليــــة منظمــــة الصـــــــــــــــحــــ -أ) النص املنقح للمرفق الســــــــــــــــــابع  7( - ٢
 III a 579 7 2 3 ١٩٥٠أيار/مايو  ٢٦الوكاالت املتخصــصــة وحصــاناهتا. جنيف،  بامتيازات

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -منظمة الصــحة العاملية  -النص املنقح للمرفق الســابع 
 III-2-7aاملتخصصة وحصاناهتا 
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لالتفاقية املتعلقة  -منظمة الصـــــــــــــــحة العاملية  -للمرفق الســـــــــــــــابع  ب) النص املنقح الثاين 7( - ٢
 7b III 580 2 3 ١٩٥٧أيار/مايو  ٢٧بامتيازات الوكاالت املتخصـــصـــة وحصـــاناهتا. جنيف، 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات  -منظمة الصــــــــــــحة العاملية  -النص املنقح الثاين للمرفق الســــــــــــابع 
 III-2-7bالوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

لالتفـــاقيـــة  -ة العـــامليـــة منظمـــة الصـــــــــــــــحـــ -ج) النص املنقح الثـــالـــث للمرفق الســــــــــــــــــابع  7( - ٢
 1958متوز/يوليه  17بامتيازات الوكاالت املتخصـــــــــــصـــــــــــة وحصـــــــــــاناهتا. منيابوليس،  املتعلقة

3 2 7c III 581  لالتفاقية  - منظمة الصــــــــــحة العاملية -النص املنقح الثالث للمرفق الســــــــــابع
 III-2-7cاملتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

لالتفــــاقيــــة املتعلقــــة بــــامتيــــازات الوكــــاالت  -االحتــــاد الربيــــدي العــــاملي  -) املرفق الثــــامن ٨( - ٢
االحتاد  -املرفق الثامن  III 582 8 2 3 ١٩٤٩أيار/مايو  ٢٥املتخصصة وحصاناهتا. جنيف، 

  III-2-8لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -الربيدي العاملي 
لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -االحتاد الدويل لالتصـــــــــــــــاالت  -) املرفق التاســـــــــــــــع ٩( - ٢

 ١٩٥٠ر تشـــــــــــــــــــريـــــن األول/أكـــــتـــــوبـــــ ٦املـــــتـــــخصـــــــــــــــصــــــــــــــــــــــة وحصــــــــــــــــــــــانــــــــاهتــــــــا. جـــــنـــــيـــــف، 
3 2 9 III 583  لالتفاقية املتعلقة بامتيازات  -االحتاد الدويل لالتصـــــــــــاالت  -املرفق التاســـــــــــع

  III-2-9الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 
لالتفاقية املتعلقة بامتيازات األمم املتحدة  -املنظمة الدولية لالجئني  -) املرفق العاشــــــــــر ١٠( - ٢

املنظمة  - املرفق العاشــــــــــــر III 584 10 2 3 ١٩٤٩آذار/مارس  ٢٩وحصــــــــــــاناهتا*. جنيف، 
  III-2-10لالتفاقية املتعلقة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا*  -الدولية لالجئني 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات  -املنظمة العاملية لألرصـــــــــاد اجلوية  -) املرفق احلادي عشـــــــــر ١١( - ٢
املرفق  III 585 11 2 3 ١٩٥١نيســــان/أبريل  ١٧الوكاالت املتخصــــصــــة وحصــــاناهتا. باريس، 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -املنظمة العاملية لألرصـــــــــــــــاد اجلوية  -احلادي عشـــــــــــــــر 
  III-2-11املتخصصة وحصاناهتا 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -املنظمة البحرية الدولية  -) املرفق الثاين عشـــــــــــــــر ١٢( - ٢
املرفق الثاين  III 586 12 2 3 ١٩٥٩كانون الثاين/يناير   ١٦حصـــــاناهتا. لندن، املتخصـــــصـــــة و 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -املنظمة البحرية الدولية  -عشر 
III-2-12 

ة لالتفــاقيــة املتعلقــ -املنظمــة البحريــة الــدوليــة  -أ) النص املنقح للمرفق الثــاين عشـــــــــــــــر  12( - ٢
 12a III 587 2 3 ١٩٦٨أيار/مايو  ١٦بامتيازات الوكاالت املتخصـــصـــة وحصـــاناهتا. لندن، 

لالتفـاقيـة املتعلقـة بـامتيـازات  -املنظمـة البحريـة الـدوليـة  -النص املنقح للمرفق الثـاين عشـــــــــــــــر 
 III-2-12aالوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

 لالتفــاقيــة -ظمــة البحريــة الــدوليــة املن -ب) النص املنقح الثــاين للمرفق الثــاين عشـــــــــــــــر  12( - ٢
  ٢٠٠١تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٢٢املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصـــصـــة وحصـــاناهتا. لندن، 

3 2 12b III 588  لالتفاقية  -املنظمة البحرية الدولية  -النص املنقح الثاين للمرفق الثاين عشر
 III-2-12b املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا
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لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -مؤســــــــــســــــــــة التمويل الدولية  -) املرفق الثالث عشــــــــــر ١٣( - ٢
 -املرفق الثالث عشــر  III 589 13 2 3 ١٩٥٩نيســان/أبريل  ٢املتخصــصــة وحصــاناهتا. واشــنطن، 

  III-2-13حصاناهتا لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة و  -مؤسسة التمويل الدولية 
لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -املؤســـــــــــــســـــــــــــة الدولية للتنمية  -) املرفق الرابع عشـــــــــــــر ١٤( - ٢

 -املرفق الرابع عشــر  III 626 14 2 3 ١٩٦٢شــباط/فرباير  ١٣املتخصــصــة وحصــاناهتا. واشــنطن، 
  III -2-14لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -املؤسسة الدولية للتنمية 

بامتيازات  لالتفاقية املتعلقة -املنظمة العاملية للملكية الفكرية  -) املرفق اخلامس عشــــــــــر ١٥( - ٢
 III 627 15 2 3 ١٩٧٧أكتوبر تشـــرين األول/ ٤الوكاالت املتخصـــصـــة وحصـــاناهتا. جنيف، 

لالتفــاقيــة املتعلقــة بــامتيــازات  -املنظمــة العــامليــة للملكيــة الفكريــة  -املرفق اخلــامس عشـــــــــــــــر 
  III-2-15الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

بامتيازات  لالتفاقية املتعلقة -الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية  -) املرفق الســــادس عشــــر ١٦( - ٢
 III 628 16 2 3 1977كانون األول/ديســــمرب   16صــــة وحصــــاناهتا. روما، الوكاالت املتخصــــ

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات  -الصـــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية  -املرفق الســـــــــــــــادس عشـــــــــــــــر 
  III -2-16الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

فاقية املتعلقة لالت -منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــــــــناعية  -) املرفق الســـــــــــابع عشـــــــــــر ١٧( - ٢
 1987متوز/يوليــــــه  3بــــــامتيــــــازات الوكــــــاالت املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــة وحصـــــــــــــــــــــانــــــاهتــــــا. فيينــــــا، 

3 2 17III 629  لالتفاقية  -منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــــناعية  -املرفق الســـــــابع عشـــــــر
  III-2-17املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا 

لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت  -ســــــــــــــياحة العاملية منظمة ال -) املرفق الثامن عشــــــــــــــر ١٨( - ٢
 -املرفق الثامن عشـــــر  III 103 18 2 3 2008متوز/يوليه  30املتخصـــــصـــــة وحصـــــاناهتا. جيجو، 

 III -2-18لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا  -منظمة السياحة العاملية 

 1961نيسان/أبريل  18دبلوماسية. فيينا، اتفاقية فيينا للعالقات ال - ٣

الربوتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماســــية واملتعلق باكتســــاب اجلنســــية. فيينا،  - ٤
 1961نيسان/أبريل  18

الربوتوكول االختيــاري التفــاقيــة فيينــا للعالقــات الــدبلومــاســـــــــــــــيــة املتعلق بــالتســـــــــــــــويــة اإللزاميــة  - ٥
 1961نيسان/أبريل  18، للمنازعات. فيينا

 ١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية. فيينا،  - ٦

تعلق باكتســـــــــــاب اجلنســـــــــــية. فيينا، الربوتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات القنصـــــــــــلية امل - ٧
 ١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤

تعلق بالتســـــوية اإللزامية للمنازعات. الربوتوكول االختياري التفاقية فيينا للعالقات القنصـــــلية امل - ٨
 ١٩٦٣نيسان/أبريل  ٢٤فيينا، 

 ١٩٦٩كانون األول/ديسمرب   ٨اتفاقية البعثات اخلاصة. نيويورك،  - ٩
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الربوتوكول االختياري التفاقية البعثات الدبلوماســــــــــــــية املتعلق بالتســــــــــــــوية اإللزامية للمنازعات.  - ١٠
 ١٩٦٩كانون األول/ديسمرب   ٨نيويورك، 

اتفــاقيــة فيينــا املتعلقــة بتمثيــل الــدول يف عالقــاهتــا مع املنظمــات الــدوليــة ذات الطــابع العــاملي.  - ١١
 ١٩٧٥آذار/مارس  ١٤فيينا، 

نيسان/أبريل  ٨اتفاقية فيينا املتعلقة خبالفة الدول يف ممتلكات الدول وحمفوظاهتا وديو�ا. فيينا،  - ١٢
١٩٨٣ 

كانون  ٢لدول وممتلكاهتا من الوالية القضـــــــــــائية. نيويورك، اتفاقية األمم املتحدة حلصـــــــــــانات ا - ١٣
 ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

 حقوق اإلنسان -الفصل الرابع   
 ١٩٤٨ كانون األول/ديسمرب  ٩اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. نيويورك،  - ١
آذار/مارس  ٧نيويورك، االتفاقية الدولية للقضـــــــــــــاء على التمييز العنصـــــــــــــري بكافة أشـــــــــــــكاله.  - ٢

١٩٦٦ 
من االتفاقية الدولية للقضـــــــــــاء على التمييز العنصـــــــــــري بكافة أشـــــــــــكاله.  8(أ) تعديل للمادة  - ٢

 ١٩٩٢كانون الثاين/يناير   ١٥نيويورك، 
كــانون  ١٦العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصـــــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة والثقــافيــة. نيويورك،  - ٣

 ١٩٦٦األول/ديسمرب 
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـــــــــــــــادية واالجتماعية والثقافية. (أ)  - ٣

 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ١٠نيويورك، 
 ١٩٦٦كانون األول/ديسمرب   ١٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. نيويورك،  - ٤
كانون   ١٦املدنية والســـــــياســـــــية. نيويورك، الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق  - ٥

 ١٩٦٦األول/ديسمرب 
تشـــــــــــــــرين  ٢٦اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية. نيويورك،  - ٦

 ١٩٦٨الثاين/نوفمرب 
تشـــــــــــــــرين  ٣٠االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصــــــــــــــــل العنصـــــــــــــــري واملعاقبة عليها. نيويورك،  - ٧

 ١٩٧٣الثاين/نوفمرب 
 كـــانون األول/  ١٨نيويورك،  اتفـــاقيـــة القضـــــــــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــــــكـــال التمييز ضـــــــــــــــــد املرأة. - ٨

 ١٩٧٩ ديسمرب
من اتفاقية القضــــاء على مجيع أشــــكال التمييز ضــــد املرأة.  20من املادة  1(أ) تعديل للفقرة  - ٨

 ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب   ٢٢نيويورك، 
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 ٦لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. نيويورك، (ب) الربوتوكول االختياري التفاقية ا - ٨
 ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر 

اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــــية أو الالإنســـــــــانية أو  - ٩
 1984كانون األول/ديسمرب   10املهينة. نيويورك، 

قيــة منــاهضـــــــــــــــــة التعــذيــب وغريه من ) من اتفــا5) (18) و(7( 17(أ) تعــديالت للمــادتني  - ٩
 ١٩٩٢ أيلول/سبتمرب ٨ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. نيويورك، 

العقوبة  (ب) الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضــــــــة التعذيب وغريه من ضــــــــروب املعاملة أو - ٩
 ٢٠٠٢األول/ديسمرب  كانون  ١٨القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. نيويورك، 

 كانون األول/ ١٠االتفاقية الدولية ملناهضــة الفصــل العنصــري يف األلعاب الرياضــية. نيويورك،  - ١٠
 ١٩٨٥ديسمرب 

 ١٩٨٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل. نيويورك،  - ١١
 ١٩٩٥األول/ديسمرب كانون   ١٢) من اتفاقية حقوق الطفل. نيويورك، 2( 43(أ) تعديل للمادة  - 11
(ب) الربوتوكول االختيـاري التفـاقيـة حقوق الطفـل بشــــــــــــــــأن اشـــــــــــــــرتاك األطفـال يف النزاعـات  - 11

 ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٥املسلحة. نيويورك، 
(ج) الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشــــــأن بيع األطفال واســــــتغالل األطفال يف  - ١١

 ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٥رك، البغاء ويف املواد اإلباحية. نيويو 
(د) الربوتوكول االختيــاري التفــاقيــة حقوق الطفــل املتعلق بــإجراء تقــدمي البالغــات. نيويورك،  - ١١

 ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ١٩
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلغاء  - ١٢

 ١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ١٥ك، عقوبة اإلعدام. نيويور 
كانون  ١٨االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أســـــــــــــــرهم. نيويورك،  - ١٣

 ١٩٩٠األول/ديسمرب 
االتفاق املنشـــــئ لصـــــندوق تنمية الشـــــعوب األصـــــلية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.  - ١٤

 1992متوز/يوليه  24مدريد، 
 ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١٣اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. نيويورك،  - ١٥
كــانون  ١٣(أ) الربوتوكول االختيــاري التفــاقيــة حقوق األشـــــــــــــــخــاص ذوي اإلعــاقــة. نيويورك،  - ١٥

 ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
كــانون   ٢٠االتفــاقيــة الــدوليــة حلمــايــة مجيع األشـــــــــــــــخــاص من االختفــاء القســـــــــــــــري. نيويورك،  - ١٦

 ٢٠٠٦ول/ديسمرب األ
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 الالجئون واألشخاص عديمو الجنسية -الفصل الخامس   
 ١٩٤٦كانون األول/ديسمرب   ١٥دستور املنظمة الدولية لالجئني. نيويورك،  - ١
 ١٩٥١متوز/يوليه  ٢٨االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني. جنيف،  - ٢
 ١٩٥٤ أيلول/سبتمرب ٢٨ك، االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية. نيويور  - ٣
 ١٩٦١آب/أغسطس  ٣٠االتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية. نيويورك،  - ٤
 ١٩٦٧كانون الثاين/يناير   ٣١الربوتوكول املتعلق مبركز الالجئني. نيويورك،  - ٥

 المخدرات والمؤثرات العقلية -الفصل السادس   
واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة باملخدرات، واملربمة يف الهاي الربوتوكول املعدل لالتفاقات  - ١

 19و  1925 شـــــــــــــــبــــاط/فرباير 11، ويف جنيف يف 1912كــــانون الثــــاين/ينــــاير   23يف 
تشــــــرين الثاين/نوفمرب  27، ويف بانكوك يف 1931متوز/يوليه  13، و 1925شــــــباط/فرباير 

 كانون األول/  11ورك، . ليك ســـــــــكســـــــــس، نيوي1936يونيو  26، ويف جنيف يف 1931
 1946ديسمرب 

 ١٩١٢كانون الثاين/يناير   ٢٣اتفاقية األفيون الدولية. الهاي،  - ٢
ر به داخليا واســـــــــــتعماله. جنيف، االتفاق املتعلق بقمع صـــــــــــنع األفيون املســـــــــــتحضـــــــــــر واالجتا - ٣

 1946كانون األول/ديسمرب   11وليك سكسس، نيويورك،  1925شباط/فرباير  11
ر به داخليا واســـــــــــتعماله. جنيف، املتعلق بقمع صـــــــــــنع األفيون املســـــــــــتحضـــــــــــر واالجتا االتفاق - ٤

 ١٩٢٥شباط/فرباير  ١١
وليك ســــــــــــــكســــــــــــــس، نيويورك،  1925اير شــــــــــــــباط/فرب  19اتفاقية األفيون الدولية. جنيف،  - ٥

 1946كانون األول/ديسمرب  11
 ١٩٢٥شباط/فرباير  ١٩(أ) اتفاقية األفيون الدولية. جنيف،  - ٦
 ١٩٢٥فرباير /شباط ١٩(ب) بروتوكول. جنيف،  - ٦
، وليك 1931متوز/يوليه  13اتفاقية احلد من صـــــــــــــنع املخدرات وضـــــــــــــبط توزيعها. جنيف،  - ٧

 1946كانون األول/ديسمرب   11سكسس، نيويورك، 
 ١٩٣١متوز/يوليه  ١٣صنع املخدرات وضبط توزيعها. جنيف،  من(أ) اتفاقية احلد  - ٨
 ١٩٣١متوز/يوليه  ١٣وقيع. جنيف، (ب) بروتوكول الت - ٨
، وليك 1931تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  27االتفاق املتعلق بقمع تدخني األفيون. بانكوك،  - ٩

 1946كانون األول/ديسمرب   11سكسس، نيويورك، 
 ١٩٣١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧االتفاق املتعلق بقمع تدخني األفيون. بانكوك،  - ١٠
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، وليك 1936 حزيران/يونيه 26غري املشـــــروع بالعقاقري اخلطرة. جنيف،  اتفاقية قمع االجتار - ١١
 1946كانون األول/ديسمرب   11سكسس، نيويورك، 

حزيران/يونيه  ٢٦. جنيف، 1936(أ) اتفاقية قمع االجتار غري املشروع بالعقاقري اخلطرة لعام  - ١٢
١٩٣٦ 

 ١٩٣٦حزيران/يونيه  ٢٦(ب) بروتوكول التوقيع. جنيف،  - ١٢
متوز/يوليــه  ١٣الربوتوكول الــذي ُخيضـــــــــــــــع للمراقبــة الــدوليــة عقــاقري خــارجــة عن نطــاق اتفــاقيــة  - ١٣

اخلاصـــة باحلد من صـــنع املخدرات وضـــبط توزيعها، بصـــيغته املعدلة بالربوتوكول املوقع  ١٩٣١
تشـــــــرين  ١٩، باريس، 1946كانون األول/ديســـــــمرب   11يف ليك ســـــــكســـــــس، نيويورك، يف 

 ١٩٤٨الثاين/نوفمرب 
بروتوكول حتــديــد وتنظيم زراعــة نبتــة اخلشـــــــــــــــخــاش وإنتــاج األفيون واالجتــار بــه دوليــًا وبــاجلملــة  - ١٤

 ١٩٥٣حزيران/يونيه  ٢٣واستعماله. نيويورك، 
 1961آذار/مارس  30، نيويورك، 1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  - ١٥
 ١٩٧١شباط/فرباير  ٢١اتفاقية املؤثرات العقلية. فيينا،  - ١٦
 آذار/ 25، جنيف، 1961ت لســـــــــــــــنـــــة الربوتوكول املعـــــدل لالتفـــــاقيـــــة الوحيـــــدة للمخـــــدرا - ١٧

 1972 مارس
، بصــــــــــــيغتها املعدلة بالربوتوكول املعدل لالتفاقية ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لســــــــــــنة  - ١٨

 1975آب/أغسطس  8، نيويورك، ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 
ات واملؤثرات العقليــة. فيينــا، ملكــافحــة االجتــار غري املشـــــــــــــــروع بــاملخــدر  اتفــاقيــة األمم املتحــدة - ١٩

 ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب  ٢٠

 االتجار في األشخاص -الفصل السابع   
، لتعديل 1947 تشــرين الثاين/نوفمرب 12الربوتوكول املوقع يف ليك ســكســس، نيويورك، يوم  - ١

، 1921أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  30املربمـــة يف جنيف يف اتفـــاقيـــة قمع االجتـــار بـــاملرأة واألطفـــال، 
. 1933تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  11واتفاقية قمع االجتار بالراشـــــــــــدات، املربمة يف جنيف يف 

 1947تشرين الثاين/نوفمرب  12ليك سكسس، نيويورك، 
أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  30االتفــاقيــة الــدوليــة لقمع االجتــار بــاملرأة واألطفــال، املربمــة يف جنيف يف  - ٢

تشـــــــرين  12، بصـــــــيغتها املعدلة بالربوتوكول املوقع يف ليك ســـــــكســـــــس، نيويورك، يف 1921
 1947تشرين الثاين/نوفمرب  12. ليك سكسس، 1947الثاين/نوفمرب 

 ١٩٢١أيلول/سبتمرب  ٣٠االتفاقية الدولية لقمع االجتار باملرأة واألطفال. جنيف،  - ٣
تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  11، املربمة يف جنيف يف االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالراشـــــــــــــدات - ٤

تشــــــرين  12 ، بصــــــيغتها املعدلة بالربوتوكول املوقع يف ليك ســــــكســــــس، نيويورك، يوم1933
 1947تشرين الثاين/نوفمرب  12. ليك سكسس، 1947الثاين/نوفمرب 
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 ١٩٣٣تشرين األول/أكتوبر  ١١االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالراشدات. جنيف،  - ٥
ق األبيض، املوقع يف بــــــاريس يف بروتوكول تعــــــديــــــل االتفــــــاق الــــــدويل لقمع االجتــــــار بــــــالرقي - ٦

، واالتفاقية الدولية لقمع االجتار بالرقيق األبيض، املوقعة يف باريس يف 1904أيار/مايو  18
 1949أيار/مايو  4. ليك سكسس، نيويورك، 1910أيار/مايو  4

، 1904أيــار/مــايو  18الرقيق األبيض، املوقع يف بــاريس يف االتفــاق الــدويل لقمع االجتــار بــ - ٧
. ليـك 1949أيـار/مـايو  4واملعـدل بـالربوتوكول املوقع يف ليـك ســـــــــــــــكســـــــــــــــس، نيويورك، يف 

 1949أيار/مايو  4سكسس، نيويورك، 
 ١٩٠٤أيار/مايو  ١٨باريس، “ االجتار بالرقيق األبيض”االتفاق الدويل لقمع  - ٨
، 1910 أيــار/مــايو 4قمع االجتــار بــالرقيق األبيض، املوقعــة يف بــاريس يف االتفــاقيــة الــدوليــة ل - ٩

. ليــك 1949 أيــار/مــايو 4املعــدلــة بــالربوتوكول املوقع يف ليــك ســـــــــــــــكســـــــــــــــس، نيويورك، يف 
 1949أيار/مايو  4سكسس، نيويورك، 

 ١٩١٠أيار/مايو  ٤االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالرقيق األبيض. باريس،  - ١٠
اء الغري. ليك ســــــــــــــكســــــــــــــس، نيويورك، اتفاقية قمع االجتار باألشــــــــــــــخاص واســــــــــــــتغالل بغ (أ) - ١١

 ١٩٥٠آذار/مارس  ٢١
(ب) الربوتوكول النهــــائي التفــــاقيــــة قمع االجتــــار بــــاألشـــــــــــــــخــــاص واســـــــــــــــتغالل بغــــاء الغري.  - 11

 ١٩٥٠آذار/مارس  ٢١سكسس، نيويورك،  ليك

 المنشورات الفاضحة -الفصل الثامن   
جتار هبا، املربمة يف جنيف يف تعديل اتفاقية قمع تداول املنشــــــــــــورات الفاضــــــــــــحة واالبروتوكول  - ١

 ١٩٤٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٢. ليك سكسس، نيويورك، 1923أيلــول/سبتمبــر  12
أيلول/ســــبتمرب  12اتفاقية قمع تداول املنشــــورات الفاضــــحة واالجتار هبا، املربمة يف جنيف يف  - ٢

تشـــرين الثاين/نوفمرب  12وتوكول املوقع يف ليك ســـكســـس، نيويورك، يف واملعدلة بالرب  1923
 ١٩٤٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢. نيويورك، 1947

 أيلول/ ١٢جتــار هبــا. جنيف، االتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تــداول املنشـــــــــــــــورات الفــاضـــــــــــــــحــة واال - ٣
 ١٩٢٣ سبتمرب

املوقع يف باريس يف  االجتار هبا،الربوتوكول املعدل التفاق قمع تداول املنشـــــــــورات الفاضـــــــــحة و  - ٤
 1949أيار/مايو  4. ليك سكسس، نيويورك، 1910أيار/مايو  4

، واملعدل 1910أيار/مايو  4اتفاق قمع تداول املنشــــــــورات الفاضــــــــحة، املوقع يف باريس يف  - ٥
 أيار/ 4. نيويورك، 1949مايو أيار/ 4بالربوتوكول املوقع يف ليك ســــــــكســــــــس، نيويورك، يف 

 1949 مايو
 ١٩١٠أيار/مايو  ٤االتفاق املتعلق بقمع املنشورات الفاضحة. باريس،  - ٦
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 الصحة -الفصل التاسع   
 ١٩٤٦متوز/يوليه  ٢٢دستور منظمة الصحة العاملية. نيويورك،  - ١
من دســـــــــــــــتور منظمـــة الصـــــــــــــــحـــة العـــامليـــة. جنيف،  25و  24(أ) تعـــديالت على املـــادتني  - ١

 ١٩٥٩أيار/مايو  ٢٨
 ١٩٦٥ أيار/مايو ٢٠من دستور منظمة الصحة العاملية. جنيف،  7تعديل للمادة (ب)  - ١
منظمــة الصـــــــــــــــحــة العــامليــة. جنيف،  من دســـــــــــــــتور 25و  24(ج) تعــديالت على املــادتني  - ١

 ١٩٦٧أيار/مايو  ٢٣
منظمـــة الصـــــــــــــــحـــة العـــامليـــة. جنيف،  من دســـــــــــــــتور 55و  34(د) تعـــديالت على املـــادتني  - ١

 ١٩٧٣أيار/مايو  ٢٢
منظمة الصــــــــــــحة العاملية. جنيف،  من دســــــــــــتور 25و  24(هــــــــــــــــــــــــــــ) تعديالت على املادتني  - ١

 ١٩٧٦أيار/مايو  ١٧
 ١٩٧٨ أيار/مايو ١٨من دستور منظمة الصحة العاملية. جنيف،  74(و) تعديل للمادة  - ١
منظمـــة الصـــــــــــــــحـــة العـــامليـــة. جنيف،  من دســـــــــــــــتور 25و  24(ز) تعـــديالت على املـــادتني  - ١

 ١٩٨٦ أيار/مايو ١٢
منظمــة الصـــــــــــــــحــة العــامليــة. جنيف،  من دســـــــــــــــتور 25و  24(ح) تعــديالت على املــادتني  - ١

 ١٩٩٨أيار/مايو  ١٦
 ١٩٤٦متوز/يوليه  ٢٢الربوتوكول املتعلق باملكتب الدويل للصحة العامة. نيويورك،  - ٢
 ١٩٩٦ برتشرين األول/أكتو  ٢٨االتفاق املتعلق بإنشاء املعهد الدويل للقاحات. نيويورك،  - ٣
 ٢٠٠٣ أيار/مايو ٢١اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. جنيف،  - ٤
تشـــــــــــــــرين  12(أ) بروتوكول القضـــــــــــــــاء على االجتار غري املشـــــــــــــــروع مبنتجات التبغ. ســـــــــــــــيول،  - ٤

 2012الثاين/نوفمرب 

 التجارة الدولية والتنمية -الفصل العاشر   
 تشـــــــــــــــرين األول/ ٣٠رة. جنيف، أن التعريفــــات اجلمركيــــة والتجــــا(أ) االتفــــاق العــــام بشـــــــــــــــــــ - ١

 ١٩٤٧ أكتوبر
 1948آذار/مارس  24(ب) ميثاق هافانا ملنظمة التجارة الدولية. هافانا،  - ١
(ج) االتفاق املتعلق مبعاملة مناطق أملانيا الغربية الواقعة حتت االحتالل العســـــــــــــــكري معاملة  - ١

 ١٩٤٨أيلول/سبتمرب  ١٤ الدولة األوىل بالرعاية. جنيف،
(د) مــذكرة التفــاهم املتعلقــة بتطبيق االتفــاق املتعلق مبعــاملــة منــاطق أملــانيــا الغربيــة الواقعــة حتــت  - ١

االحتالل العســــــــكري معاملة الدولة األوىل بالرعاية على القطاعات الغربية من برلني. أنســــــــي، 
 1949آب/أغسطس  13
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 1963آب/أغسطس  4األفريقي. اخلرطوم، االتفاق املنشئ ملصرف التنمية  - ٢
أيــار/مــايو  17(أ) تعــديالت على االتفــاق املنشـــــــــــــــئ ملصـــــــــــــــرف التنميــة األفريقي. أبيــدجــان،  - ٢

1979 
(ب) االتفـــــاق املتعلق بـــــإنشــــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــرف التنميـــــة األفريقي الـــــذي حرر يف اخلرطوم يف  - ٢

لس احملافظني يف الذي اختذه جم 79-05، بصــــيغته املعدلة بالقرار 1963آب/أغســــطس  4
 1982أيار/مايو  7. لوساكا، 1979أيار/مايو  17

 ١٩٦٥متوز/يوليه  ٨اتفاقية التجارة العابرة للدول غري الساحلية. نيويورك،  - ٣
 1965كانون األول/ديسمرب   4االتفاق املنشئ ملصرف التنمية اآلسيوي. مانيال،  - ٤
 1967أيار/مايو  4ريقيا. أكرا، بروتوكول تأسيس اجلماعة االقتصادية لغرب أف - ٥
 1969 تشرين األول/أكتوبر 18االتفاق املنشئ ملصرف التنمية الكارييب. كينغستون،  - ٦
 ١٩٧٤حزيران/يونيه  ١٤اتفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل للبضائع. نيويورك،  - ٧
 ســــــــــــــــان/ني ١١بضــــــــــــــــائع. فيينا، (أ) الربوتوكول املعدل التفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل لل - ٧

 ١٩٨٠ أبريل
ـــــة بربوتوكول  - ٧ ـــــدويل للبضــــــــــــــــــــائع، بصـــــــــــــــيغتهـــــا املعـــــدل ـــــة فرتة التقـــــادم يف البيع ال (ب) اتفـــــاقي

 ١٩٧٤حزيران/يونيه  ١٤. نيويورك، 1980نيسان/أبريل  11
 1976حزيران/يونيه  13اتفاقية إنشاء الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. روما،  - ٨
كــانون  26املعتمــد يف  18د/86ديالت اليت أدخلــت مبوجــب قرار جملس احملــافظني (أ) التعــ - ٨

 3-6و  2-6و  1-5و  5-4و  2-4و  4-3و  3-3على املواد  1995الثاين/يناير 
واجلداول األول والثاين والثالث من اتفاقية إنشـــــــــــــــاء  3-31(أ) و  12و  6-6و  5-6 و

 1995كانون الثاين/يناير   26الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. روما، 
شـــــباط/فرباير  21املعتمد يف  20د/100(ب) التعديل املدخل مبوجب قرار جملس احملافظني  - ٨

دويل للتنميــة الزراعيــة. رومــا، من اتفــاقيــة إنشــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــنــدوق الــ 1-4على املــادة  1997
 1997شباط/فرباير  21

 ١٩٧٩نيسان/أبريل  ٨ا، دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. فيين - ٩
 ١٩٨٠ نيسان/أبريل ١١اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع. فيينا،  - ١٠
 1982نيسان/أبريل  1ميثاق مركز التنمية آلسيا واحمليط اهلادئ. بانكوك،  - ١١
 متوز/ 16ادئ. كواالملبور، (أ) تعـــــديالت على ميثـــــاق مركز التنميـــــة آلســـــــــــــــيـــــا واحمليط اهلـــــ - ١١

 1998 يوليه
دات اإلذنية الدولية. نيويورك، اتفاقية األمم املتحدة للســــــــــــفاتج (الكمبياالت) الدولية والســــــــــــن - ١٢

 ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب  ٩
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اتفاقية األمم املتحدة اخلاصـــــــــــــة مبســـــــــــــؤولية متعهدي حمطات النقل الطرفية يف التجارة الدولية.  - ١٣
 ١٩٩١نيسان/أبريل  ١٧فيينا، 

 ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١اتفاق إنشاء مركز اجلنوب. جنيف،  - ١٤
ت االعتماد الضــــــــــــــامنة. نيويورك، اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املســــــــــــــتقلة وخطابا - ١٥

 ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ١١
ة، اتفاق إنشـــاء مصـــرف التعاون االقتصـــادي والتنمية يف الشـــرق األوســـط ومشال أفريقيا. القاهر  - ١٦

 1996آب/أغسطس  28
كــــانون   ١٢اتفــــاقيــــة األمم املتحــــدة إلحــــالــــة املســـــــــــــــتحقــــات يف التجــــارة الــــدوليــــة. نيويورك،  - ١٧

 ٢٠٠١األول/ديسمرب 
اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باســـــــــــــــتخدام اخلطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية. نيويورك،  - ١٨

 ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣
الســــــــــاحلية.  املتعدد األطراف إلنشــــــــــاء جممع تفكري دويل لصــــــــــاحل البلدان النامية غرياالتفاق  - ١٩

 ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٤نيويورك، 

 النقل واالتصاالت -الفصل الحادي عشر   
 المسائل الجمركية -ألف   

الطرقية اتفاق التنفيذ املؤقت ملشــــــروع االتفاقيات اجلمركية الدولية املتعلقة بالســــــياحة واملركبات  - ١
 ١٩٤٩حزيران/يونيه  ١٦التجارية ونقل البضائع الدويل الطرقي. جنيف، 

الربوتوكول اإلضـــايف التفاق التنفيذ املؤقت ملشـــروع االتفاقيات اجلمركية الدولية املتعلقة بالســـياحة  - ٢
 ١٩٤٩حزيران/يونيه  ١٦واملركبات الطرقية التجارية ونقل البضائع الدويل الطرقي. جنيف، 

الربوتوكول اإلضــــــــــــــــايف التفــاق التنفيــذ املؤقـت ملشـــــــــــــــروع االتفــاقيــات اجلمركيــة الـدوليــة املتعلقــة  - ٣
بالسياحة واملركبات الطرقية التجارية ونقل البضائع الدويل الطرقي بشأن النقل الدويل للبضائع 

 ١٩٥٠آذار/مارس  ١١بوساطة حاويات خاضعة لنظام دفاتر النقل الربي الدويل. جنيف، 
ربوتوكول اإلضايف املعدل ألحكام معينة يف اتفاق التنفيذ املؤقت ملشروع االتفاقيات اجلمركية ال - ٤

الدولية املتعلقة بالســــــــــياحة واملركبات الطرقية التجارية ونقل البضــــــــــائع الدويل الطرقي. جنيف، 
 ١٩٥٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

تشـــــــــــــــرين  ٧ومواد الدعاية. جنيف،  االتفاقية الدولية لتســـــــــــــــهيل اســـــــــــــــترياد العينات التجارية - ٥
 ١٩٥٢الثاين/نوفمرب 

 ١٩٥٤حزيران/يونيه  ٤اتفاقية التسهيالت اجلمركية املتعلقة بالسياحة. نيويورك،  - ٦
الربوتوكول اإلضــــايف التفاقية التســــهيالت اجلمركية املتعلقة بالســــياحة واملتصــــل باســــترياد وثائق  - ٧

 ١٩٥٤يران/يونيه حز  ٤ومواد الدعاية السياحية نيويورك، 
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االتفــــاقيــــة اجلمركيــــة املتعلقــــة بــــاالســـــــــــــــترياد املؤقــــت للمركبــــات الطرقيــــة اخلــــاصــــــــــــــــــة. نيويورك،  - ٨
 ١٩٥٤حزيران/يونيه  ٤

 ١٩٥٦أيار/مايو  ١٨االتفاقية اجلمركية بشأن احلاويات. جنيف،  - ٩
يـــــة. جنيف، كبـــــات الطرقيـــــة العموماالتفـــــاقيـــــة اجلمركيـــــة املتعلقـــــة بـــــاالســـــــــــــــترياد املؤقـــــت للمر  - ١٠

 ١٩٥٦أيار/مايو  ١٨
االتفاقية اجلمركية املتعلقة باالســــــــــــترياد املؤقت للطائرات ومراكب النزهة لالســــــــــــتعمال اخلاص.  - ١١

 ١٩٥٦أيار/مايو  ١٨جنيف، 
يف إصـــــــــــــــالح مركبات يوروب. جنيف، االتفاقية اجلمركية بشـــــــــــــــأن قطع الغيار املســـــــــــــــتخدمة  - ١٢

 ١٩٥٨كانون الثاين/يناير  ١٥
للبضــــــــــائع مبقتضــــــــــى دفاتر النقل الدويل الربي (اتفاقية  تفاقية اجلمركية املتعلقة بالنقل الدويلاال - ١٣

 ١٩٥٩كانون الثاين/يناير   ١٥النقل الدويل الربي). جنيف، 
االتفاقية األوروبية بشـــــــــــــــأن املعاملة اجلمركية للوحات التحميل املســـــــــــــــتخدمة يف النقل الدويل.  - ١٤

 ١٩٦٠األول/ديسمرب كانون   ٩جنيف، 
 1972 كانون األول/ديسمرب  2. جنيف، 1972االتفاقية اجلمركية بشأن احلاويات،  - ١٥
اتر النقـــل الـــدويل الربي االتفـــاقيـــة اجلمركيـــة املتعلقـــة بـــالنقـــل الـــدويل للبضـــــــــــــــــائع مبقتضـــــــــــــــى دفـــ - ١٦

 ١٩٧٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤النقل الدويل الربي). جنيف،  (اتفاقية
تشرين األول/أكتوبر  ٢١اقية الدولية لتنسيق عمليات رقابة السلع على احلدود. جنيف، االتف - ١٧

١٩٨٢ 
تعملة يف النقل الدويل. جنيف، االتفاقية املتعلقة باملعاملة اجلمركية للحاويات املشـــــــــــرتكة املســـــــــــ - ١٨

 ١٩٩٤كانون الثاين/يناير  ٢١

 السير على الطرق -باء   
 ١٩٤٩أيلول/سبتمرب  ١٩. جنيف، اتفاقية السري على الطرق - 1
 ١٩٤٩ أيلول/سبتمرب ١٩الربوتوكول املتعلق بالبلدان أو األقاليم احملتلة حاليا. جنيف،  - 2
 ١٩٤٩أيلول/سبتمرب  ١٩بروتوكول الفتات وإشارات الطرق. جنيف،  - 3
 وبروتوكول الفتــات 1949االتفــاق األورويب املكمــل التفــاقيــة الســـــــــــــــري على الطرق لســـــــــــــــنــة  - 4

 ١٩٥٠أيلول/سبتمرب  ١٦. جنيف، 1949وإشارات الطرق لسنة 
من اتفاقية الســــــــــــــري على الطرق لســــــــــــــنة  7من املرفق  3االتفاق األورويب املتعلق بتطبيق املادة  - 5

بشأن أبعاد وأوزان املركبات املسموح هلا بالسفر على طرق معينة لألطراف املتعاقدة.  1949
 ١٩٥٠أيلول/سبتمرب  ١٦جنيف، 
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، بشأن 1949من اتفاقية السري على الطرق لسنة  23االتفاق األورويب املتعلق بتطبيق املادة  - 6
ينة لألطراف املتعاقدة. جنيف، أبعاد وأوزان املركبات املســـــــــــــــموح هلا بالســـــــــــــــفر على طرق مع

 ١٩٥٠أيلول/سبتمرب  ١٦
 ١٩٥٠ ل/سبتمربأيلو  ١٦اإلعالن املتعلق بإنشاء طرق املرور الدولية الرئيسية. جنيف،  - 7
االتفاق العام بشــــــأن األنظمة االقتصــــــادية للنقل الطرقي الدويل (أ) الربوتوكول اإلضــــــايف (ب)  - 8

 ١٩٥٤آذار/مارس  ١٧بروتوكول التوقيع. جنيف، 
جملموعة القواعد املرفقة باالتفاق العام بشــــــــــــــأن  1-(ج) الربوتوكول املتعلق باعتماد املرفق جيم - ٨

 ١٩٥٤متوز/يوليه  ١للنقل الطرقي الدويل. جنيف، األنظمة االقتصادية 
أيلول/ســـــــــبتمرب  16االتفاق املتعلق بعالمات أشـــــــــغال الطرق، املعدل لالتفاق األورويب املؤرخ  - ٩

وبروتوكول الفتات وإشارات الطرق  1949املكمل التفاقية السري على الطرق لسنة  1950
 1955كانون األول/ديسمرب   16. جنيف، 1949لسنة 

االتفاقية املتعلقة بفرض الرســوم على املركبات الطرقية املخصــصــة لالســتعمال اخلاص يف الســري  - ١٠
 ١٩٥٦أيار/مايو  ١٨الدويل. جنيف، 

 ١٩٥٦أيار/مايو  ١٩االتفاقية املتعلقة بعقد النقل الدويل الطرقي للبضائع. جنيف،  - ١١
النقـــل الـــدويل الطرقي للبضــــــــــــــــــائع. جنيف، (أ) الربوتوكول امللحق بـــاالتفـــاقيـــة املتعلقـــة بعقـــد  - 11

 ١٩٧٨متوز/يوليه  ٥
(ب) الربوتوكول اإلضـــــــايف لالتفاقية املتعلقة بعقد النقل الدويل الطرقي للبضـــــــائع بشـــــــأن وثائق  - ١١

 ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠الشحن اإللكرتونية. جنيف، 
يف النقل الدويل للبضـــــــائع. االتفاقية املتعلقة بفرض الرســـــــوم على املركبات الطرقية املســـــــتخدمة  - ١٢

 ١٩٥٦كانون األول/ديسمرب   ١٤جنيف، 
االتفاقية املتعلقة بفرض الرســـوم على املركبات الطرقية املســـتخدمة يف النقل الدويل للمســـافرين.  - ١٣

 ١٩٥٦كانون األول/ديسمرب   ١٤جنيف، 
 أيلول/ ٣٠، ع اخلطرة. جنيفاالتفـــــاق األورويب املتعلق بـــــالنقـــــل الـــــدويل الطرقي للبضــــــــــــــــــــائ - ١٤

 ١٩٥٧ سبتمرب
أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  30) من االتفـــــاق األورويب املؤرخ 3( 14(أ) الربوتوكول املعـــــدل للمـــــادة  - 14

 ١٩٧٥آب/أغسطس  ٢١بشأن النقل الدويل الطرقي للبضائع اخلطرة. نيويورك،  1957
االتفــاق  ) (ب) من3( 14) واملــادة 1( 14(أ) واملــادة  1(ب) الربوتوكول املعــدل للمــادة  - 14

بشـــــــــــأن النقل الدويل الطرقي للبضـــــــــــائع اخلطرة.  1957أيلول/ســـــــــــبتمرب  30األورويب املؤرخ 
 ١٩٩٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٨جنيف، 

 ١٩٥٧ كانون األول/ديسمرب  ١٣االتفاق األورويب املتعلق بعالمات الطرق. جنيف،  - ١٥
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املركبــات ذات العجالت االتفــاق املتعلق بــاعتمــاد مواصـــــــــــــــفــات تقنيــة موحــدة تســـــــــــــــري على  - ١٦
العجالت،  واملعـــدات وقطع الغيـــار اليت ميكن تركيبهـــا و/أو اســـــــــــــــتخـــدامهـــا يف املركبـــات ذات

وشـــــــــــــــروط االعرتاف املتبــادل بــالتصـــــــــــــــــديقــات املســـــــــــــــلمــة وفقــًا هلــذه املواصـــــــــــــــفــات. جنيف، 
 ١٩٥٨آذار/مارس  ٢٠

ســـتخدام تلك املعدات للنقل االتفاق املتعلق باملعدات اخلاصـــة لنقل األغذية القابلة للتلف وبا - ١٧
 ١٩٦٢كانون الثاين/يناير   ١٥الدويل لبعض تلك املواد الغذائية. جنيف، 

 النقل الطرقي الدويل. جنيف، االتفاق األورويب بشــــــــــــــأن عمل طواقم املركبات املســــــــــــــتعملة يف - ١٨
 ١٩٦٢كانون الثاين/يناير  ١٩

 ١٩٦٨نوفمرب تشرين الثاين/ ٨اتفاقية السري على الطرق. فيينا،  - ١٩
 ١٩٦٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٨اتفاقية الفتات واشارات الطرق. فيينا،  - ٢٠
يف النقل الطرقي الدويل. جنيف، االتفاق األورويب بشــــــــــــــأن عمل طواقم املركبات املســــــــــــــتعملة  - ٢١

 ١٩٧٠متوز/يوليه  ١
صـــــــة الواجب اســـــــتخدامها االتفاق املتعلق بالنقل الدويل لألغذية القابلة للتلف وباملعدات اخلا - ٢٢

 ١٩٧٠أيلول/سبتمرب  ١يف ذلك النقل. جنيف، 
باب التوقيع عليها يف فيينا يف االتفاق األورويب املكمل التفاقية الســـــــــــــــري على الطرق اليت فتح  - ٢٣

 ١٩٧١أيار/مايو  ١. جنيف، 1968تشرين الثاين/نوفمرب  8
الطرق اليت فتح باب التوقيع عليها يف فيينا  االتفاق األورويب املكمل التفاقية الفتات وإشارات - ٢٤

 ١٩٧١أيار/مايو  ١. جنيف، 1968تشرين الثاين/نوفمرب  8يف 
الربوتوكول املتعلق بعالمـــات الطرق، اإلضـــــــــــــــــايف لالتفـــاق األورويب املكمـــل التفـــاقيـــة الفتـــات  - ٢٥

. 1968رب تشـــــــــــرين الثاين/نوفم 8وإشـــــــــــارات الطرق اليت فتح باب التوقيع عليها يف فيينا يف 
 ١٩٧٣آذار/مارس  ١جنيف، 

 آذار/ ١رين وأمتعتهم. جنيف، االتفـــــاقيـــــة املتعلقـــــة بعقـــــد النقـــــل الطرقي الـــــدويل للمســـــــــــــــــــاف - ٢٦
 ١٩٧٣ مارس

ويل للمســـــــــــــــــافرين وأمتعتهم. جنيف، (أ) بروتوكول االتفــاقيــة املتعلقــة بعقــد النقــل الطرقي الــد - ٢٦
 ١٩٧٨متوز/يوليه  ٥

تطلبـــات الـــدنيـــا إلصــــــــــــــــــدار رخص القيـــادة وإثبـــات صـــــــــــــــحتهـــا. جنيف، االتفـــاق املتعلق بـــامل - ٢٧
 ١٩٧٥نيسان/أبريل  ١

 تشـــــــــــــــرين الثـــــاين/ ١٥ة. جنيف، االتفـــــاق األورويب املتعلق بطرق املرور الـــــدوليـــــة الرئيســـــــــــــــيـــــ - ٢٨
 ١٩٧٥ نوفمرب

 االتفاق احلكومي الدويل املتعلق بإنشــــــاء بطاقة تأمني على املركبات ضــــــد املســــــؤولية قبل الغري - ٢٩
 ١٩٧٨تشرين األول/أكتوبر  ١للبلدان األفريقية. نيويورك، 
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نقـل البضــــــــــــــــائع اخلطرة على الطرق اتفـاقيـة املســـــــــــــــؤوليـة املـدنيـة عن األضـــــــــــــــرار النـامجـة خالل  - ٣٠
 ١٩٨٩تشرين األول/أكتوبر  ١٠بالسكك احلديدية أو سفن املالحة الداخلية. جنيف،  أو

للفحص التقين الــدوري للمركبــات ذات العجالت  االتفــاق املتعلق بــاعتمــاد شـــــــــــــــروط موحــدة - ٣١
 ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣واالعرتاف املتبادل هبذا الفحص. فيينا، 

أحكام موحدة من أجل عمليات الفحص التقنية الدورية للمركبات ” - 1) القاعدة رقم ١( - ٣١
 ٢٠٠١ كانون األول/ديسمرب  ١٤جنيف، “. ذات العجالت فيما يتعلق حبماية البيئة

العجالت  لـــدوري للمركبـــات ذاتأحكـــام موحـــدة للفحص التقين ا - 2) القـــاعـــدة رقم ٢( - ٣١
 ٢٠٠٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٣يتعلق بصالحيتها للسري على الطرق. جنيف،  فيما

االتفاق املتعلق بوضع أنظمة تقنية عاملية للمركبات ذات العجالت واملعدات وقطع الغيار اليت  - ٣٢
 حزيران/ ٢٥العجالت. جنيف،  كيبهـــــــا و/أو اســـــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا يف املركبـــــــات ذاتميكن تر 

 ١٩٩٨ يونيه
 2001أيار/مايو  10اتفاق الطرق الدولية يف املشرق العريب. بريوت،  - ٣٣
 تشرين الثاين/ ١٨االتفاق احلكومي الدويل املتعلق بشبكة الطريق اآلسيوي السريع. بانكوك،  - ٣٤

 ٢٠٠٣نوفمرب 

تعديالت للنص الرئيسي لالتفاق الدويل املتعلق بشبكة الطريق اآلسيوي السريع. بانكوك، (أ)  - 34
 2017كانون األول/ديسمرب   15

 النقل بالسكك الحديدية -جيم   
االتفاقية الدولية لتســــــــــهيل عبور املســــــــــافرين وأمتعتهم للحدود بواســــــــــطة الســــــــــكك احلديدية.  - 1

 ١٩٥٢كانون الثاين/يناير   ١٠جنيف، 
بواســـــــــــــطة الســـــــــــــكك احلديدية. جنيف، االتفاقية الدولية لتســـــــــــــهيل عبور البضـــــــــــــائع للحدود  - 2

 ١٩٥٢كانون الثاين/يناير  ١٠
 أيار/ ٣١ية الرئيســـــــــــــــية. جنيف، االتفاق األورويب املتعلق خبطوط الســـــــــــــــكك احلديدية الدول - 3

 ١٩٨٥ مايو
نيســــــــــــان/أبريل  ١٤. بريوت، االتفاق املتعلق بالســــــــــــكك احلديدية الدولية يف املشــــــــــــرق العريب - 4

٢٠٠٣ 
تــا، االتفــاق احلكومي الــدويل املتعلق بشـــــــــــــــبكــة الســـــــــــــــكــك احلــديــديــة العــابرة آلســـــــــــــــيــا. جــاكر  - 5

 ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢
االتفاقية املتعلقة باإلجراءات اجلمركية الدولية لعبور البضائع بالسكك احلديدية يف إطار أذون  - 6

لبضـــــــــــــــائع بالســـــــــــــــكك احلديدية. جنيف، دويل لالشـــــــــــــــحن الصـــــــــــــــادرة مبوجب اتفاق النقل ال
 ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٩
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 النقل المائي -دال   
 آذار/ ١ك ســـــــــــــــفن املالحـــة الـــداخليـــة. جنيف، االتفـــاقيـــة املتعلقـــة بتحـــديـــد مســـــــــــــــؤوليـــة مال - 1

 ١٩٧٣ مارس
ك ســـــــــــــــفن املالحة الداخلية. جنيف، (أ) بروتوكول االتفاقية املتعلقة بتحديد مســـــــــــــــؤولية مال - ١

 ١٩٧٨يوليه متوز/ ٥
شباط/فرباير  ٦اتفاقية عقد النقل الدويل للمسافرين وأمتعتهم بالطرق املائية الداخلية. جنيف،  - ٢

١٩٧٦ 
(أ) بروتوكول اتفاقية عقد النقل الدويل للمســـــــــافرين وأمتعتهم بالطرق املائية الداخلية. جنيف،  - ٢

 ١٩٧٨متوز/يوليه  ٥
 1978 آذار/مارس 31. هامبورغ، 1978ي للبضائع، اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحر  - ٣
 أيـــــار/ ٦. جنيف، 1993 االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة املتعلقـــــة بـــــاالمتيـــــازات والرهونـــــات البحريـــــة، - ٤

 ١٩٩٣ مايو
ة ذات األمهيــة الــدوليــة. جنيف، االتفــاق األورويب بشـــــــــــــــــأن الطرق املــائيــة الــداخليــة الرئيســـــــــــــــيــ - ٥

 ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٩
 أيـار/ ٢٦يـة الـداخليـة. جنيف، االتفـاق األورويب املتعلق بنقـل البضــــــــــــــــائع اخلطرة بـالطرق املـائ - ٦

 ٢٠٠٠ مايو
 أيار/ 9ملشـــــــــــرق العريب. دمشـــــــــــق، مذكرة التفاهم بشـــــــــــأن التعاون يف جمال النقل البحري يف ا - ٧

 2005 مايو
جزئيا.  طريق البحر كليا أواتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضــــــــــــــــائع عن  - ٨

 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ١١نيويورك، 

 النقل المتعدد الوسائط -هاء   
أيار/مايو  ٢٤اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضــــــــائع الدويل املتعدد الوســــــــائط. جنيف،  - 1

١٩٨٠ 
الصــــــــــــــلة. جنيف،  رتك واملنشــــــــــــــآت ذاتاالتفاق األورويب املتعلق خبطوط النقل الدويل املشــــــــــــــ - 2

 ١٩٩١شباط/فرباير  ١
(أ) بروتوكول النقل املشــــــــــرتك بالطرق املائية الداخلية امللحق باالتفاق األورويب املتعلق خبطوط النقل  - 2

 1997كانون الثاين/يناير  17. جنيف، 1991الدويل املشرتك واملنشآت ذات الصلة لعام 
 2013أيار/مايو  1ة، بانكوك، االتفاق احلكومي الدويل بشأن املوانئ اجلاف - 3

 المالحة -الفصل الثاني عشر   
 ١٩٤٨آذار/مارس  ٦اتفاقية املنظمة البحرية الدولية. جنيف،  - ١
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من اتفـــــاقيـــــة املنظمـــــة البحريـــــة الـــــدوليـــــة. لنـــــدن،  18و  17(أ) تعـــــديالت على املـــــادتني  - ١
 ١٩٦٤أيلول/سبتمرب  ١٥

 أيلول/ ٢٨الــــدوليــــة. لنــــدن،  املنظمــــة البحريــــةمن اتفــــاقيــــة  28(ب) تعــــديــــل على املــــادة  - ١
 ١٩٦٥ سبتمرب

من اتفاقية  32و  31و  28و  20و  18و  17و  16و  10(ج) تعديالت على املواد  - ١
 ١٩٧٤تشرين األول/أكتوبر  ١٧املنظمة البحرية الدولية. لندن، 

وضـــــــــــــــوعيــة. لنــدن، يــة وأحكــامهــا امل(د) تعــديالت على عنوان اتفــاقيــة املنظمــة البحريــة الــدول - ١
 1977تشرين الثاين/نوفمرب  9و  1975تشرين الثاين/نوفمرب  14

ــــــــــــــــ) تعديالت على اتفاقية املنظمة البحرية الدولية تتعلق بإضــفاء طابع مؤســســي على جلنة  - ١ (هـ
 ١٩٧٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧التعاون التقين يف االتفاقية. لندن، 

من اتفـــاقيـــة املنظمـــة البحريـــة الـــدوليـــة.  51و  20و  18و  17(و) تعـــديالت على املواد  - ١
 ١٩٧٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥لندن، 

(ز) تعديالت على اتفاقية املنظمة البحرية الدولية، (إضـــــــــــــــفاء طابع مؤســـــــــــــــســـــــــــــــي على جلنة  - ١
 ١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ٧التيسري). لندن، 

 ١٩٩٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٤لندن، (ح) تعديالت على اتفاقية املنظمة البحرية الدولية.  - ١
االتفاقية املتعلقة بقياس وتســـــــــــــــجيل الســـــــــــــــفن املســـــــــــــــتخدمة يف املالحة الداخلية. بانكوك،  - ٢

 ١٩٥٦حزيران/يونيه  ٢٢
ــــة. جنيف،  - ٣ ــــداخلي ــــة متعلقــــة حبوادث التصـــــــــــــــــــادم يف املالحــــة ال ــــة توحيــــد قواعــــد معين اتفــــاقي

 ١٩٦٠آذار/مارس  ١٥
 ١٩٦٥كانون الثاين/يناير   ٢٥املالحة الداخلية. جنيف، اتفاقية تسجيل سفن  - ٤
 ١٩٦٦شباط/فرباير  ١٥االتفاقية املتعلقة حبمولة سفن املالحية الداخلية. جنيف،  - ٥
 نيســـــــــــــــــان/ ٦وط البحريــة. جنيف، االتفــاقيــة املتعلقــة مبــدونــة لقواعــد ســـــــــــــــلوك احتــادات اخلط - ٦

 ١٩٧٤ أبريل
 ١٩٨٦ شباط/فرباير ٧بشروط تسجيل السفن. جنيف،  اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة - ٧
 1999آذار/مارس  12. جنيف، 1999االتفاقية الدولية بشأن حجز السفن لعام  - ٨

 اإلحصاءات االقتصادية -الفصل الثالث عشر   
الربوتوكول املعدل لالتفاقية الدولية املتعلقة باإلحصــــــــــاءات االقتصــــــــــادية، املوقعة يف جنيف يف  - ١

 ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب   ٩. باريس، 1928ون األول/ديسمرب كان  14
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كــانون   14االتفــاقيــة الــدوليــة املتعلقــة بــاإلحصـــــــــــــــــاءات االقتصـــــــــــــــــاديــة، املوقعــة يف جنيف يف  - ٢
كــــــــانـــون   9، واملـــعــــــــدلــــــــة بــــــــالـــربوتـــوكـــول املـــوقـــع يف بــــــــاريـــس يف 1928األول/ديســـــــــــــــــمـــرب 

 ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب   ٩. باريس، 1948 األول/ديسمرب
كانون األول/ديســـــــمرب   ١٤(أ) االتفاقية الدولية املتعلقة باإلحصـــــــاءات االقتصـــــــادية. جنيف،  - ٣

١٩٢٨ 
 ١٩٢٨كانون األول/ديسمرب   ١٤(ب) بروتوكول. جنيف،  - ٣

 المسائل التربوية والثقافية -الفصل الرابع عشر   
ذات الطابع الرتبوي والعلمي االتفاق املتعلق بتسهيل التداول الدويل للمواد البصرية والسمعية  - ١

 ١٩٤٩متوز/يوليه  ١٥والثقايف. ليك سكسس، نيويورك، 
تشــــــــــــــرين  22اتفاق اســــــــــــــترياد املواد الرتبوية والعلمية والثقافية. ليك ســــــــــــــكســــــــــــــس، نيويورك،  - ٢

 1950الثاين/نوفمرب 
. روما، ية واملنظمات اإلذاعيةاالتفاقية الدولية حلماية املؤدين ومنتجي التســــــــــــــجيالت الصــــــــــــــوت - ٣

 ١٩٦١تشرين األول/أكتوبر  ٢٦
اتفاقية محاية منتجي التســجيالت الصــوتية من اســتنســاخ تســجيالهتم بدون ترخيص. جنيف،  - ٤

 ١٩٧١تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
تشـــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب  22بروتوكول اتفــاق اســـــــــــــــترياد املواد الرتبويــة والعلميــة والثقــافيــة املؤرخ  - ٥

 ١٩٧٦ن الثاين/نوفمرب تشري ٢٦. نريويب، 1950
 ١٩٨٠كانون األول/ديسمرب   ٥االتفاق الدويل إلنشاء جامعة السالم. نيويورك،  - ٦
النظــــام األســــــــــــــــــاســـــــــــــــي للمركز الــــدويل للهنــــدســــــــــــــــــة الوراثيــــة والتكنولوجيــــا احليويــــة. مــــدريــــد،  - ٧

 1983أيلول/سبتمرب  13
الدويل للهندســـة الوراثية والتكنولوجيا (أ) بروتوكول اجللســـة املســـتأنفة فوق العادة إلنشـــاء املركز  - ٧

 ١٩٨٤نيسان/أبريل  ٤احليوية. فيينا، 
) للنظام األســـــــــاســـــــــي للمركز الدويل للهندســـــــــة 1( 7) و 6( 6(ب) تعديالت على املادتني  - ٧

 1996كانون األول/ديسمرب   3الوراثية والتكنولوجيا احليوية. تريستا، إيطاليا، 
ظام األساسي للمركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية. (ج) الربوتوكول امللحق بالن - 7

 2007تشرين األول/أكتوبر  24تريستا، إيطاليا، 

 اإلعالن عن وفاة المفقودين -الفصل الخامس عشر   
نيســـــــــــان/أبريل  ٦االتفاقية املتعلقة باإلعالن عن وفاة املفقودين. ليك ســـــــــــكســـــــــــس، نيويورك،  - ١

١٩٥٠ 
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عن وفــــاة املفقودين. نيويورك،  ل متــــديــــد فرتة ســـــــــــــــريــــان االتفــــاقيــــة املتعلقــــة بــــاإلعالنبروتوكو  - ٢
 ١٩٥٧كانون الثاين/يناير  ١٦

بروتوكول جتديد متديد فرتة ســـــــــــــــريان االتفاقية املتعلقة باإلعالن عن وفاة املفقودين. نيويورك،  - ٣
 ١٩٦٧كانون الثاين/يناير   ١٥

 وضع المرأة -الفصل السادس عشر   
 ١٩٥٣آذار/مارس  ٣١اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة. نيويورك،  - ١
 ١٩٥٧شباط/فرباير  ٢٠اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة. نيويورك،  - ٢
كانون   ١٠اتفاقية الرضـــــــا بالزواج واحلد األدىن لســـــــن الزواج وتســـــــجيل عقود الزواج. نيويورك،  - ٣

 ١٩٦٢األول/ديسمرب 

 اإلعالمحرية  -الفصل السابع عشر   
 ١٩٥٣آذار/مارس  ٣١االتفاقية اخلاصة باحلق الدويل يف التصحيح. نيويورك،  - ١

 المسائل الجنائية -الفصل الثامن عشر   
. 1926 أيلول/ســـــبتمرب 25الربوتوكول املعدل لالتفاقية اخلاصـــــة بالرق املوقعة يف جنيف يوم  - ١

 ١٩٥٣كانون األول/ديسمرب   ٧نيويورك، 
واملعدلة مبوجب  1926أيلول/ســــــــــــبتمرب  25خلاصــــــــــــة بالرق، املوقعة يف جنيف يف االتفاقية ا - ٢

 ١٩٥٣كانون األول/ديسمرب   ٧الربوتوكول. نيويورك، 
 ١٩٢٦أيلول/سبتمرب  ٢٥االتفاقية اخلاصة بالرق. جنيف،  - ٣
جنيف، االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارســـــات الشـــــبيهة بالرق.  - ٤

 ١٩٥٦أيلول/سبتمرب  ٧
 ١٩٧٩كانون األول/ديسمرب   ١٧االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن. نيويورك،  - ٥
كانون   4االتفاقية الدولية ملناهضـــــــــة جتنيد املرتزقة واســـــــــتخدامهم ومتويلهم وتدريبهم. نيويورك،  - ٦

 1989األول/ديسمرب 
اص املتمتعني حبمـايـة دوليـة، مبن فيهم املوظفون اتفـاقيـة منع اجلرائم املرتكبـة ضــــــــــــــــد األشـــــــــــــــخـ - ٧

 ١٩٧٣كانون األول/ديسمرب   ١٤الدوليون، واملعاقبة عليها. نيويورك، 
كــانون  ٩االتفــاقيــة املتعلقــة بســـــــــــــــالمــة موظفي األمم املتحــدة واألفراد املرتبطني هبــا. نيويورك،  - ٨

 ١٩٩٤األول/ديسمرب 
املتعلقة بســـــــــــــــالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني (أ) الربوتوكول االختياري لالتفاقية  - ٨

 ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب   ٨هبا. نيويورك، 
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 كـــــانون األول/  ١٥نيويورك،  االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة لقمع اهلجمـــــات اإلرهـــــابيـــــة بـــــالقنـــــابـــــل. - ٩
 ١٩٩٧ ديسمرب

 ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. روما،  - ١٠
من نظـــام رومـــا األســــــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمـــة اجلنـــائيـــة الـــدوليـــة. كمبـــاال،  8(أ) تعـــديـــل املـــادة  - ١٠

 2010حزيران/يونيه  10
(ب) تعديالت متعلقة جبرمية العدوان مدخلة على نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية  - ١٠

 ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١الدولية. كمباال، 
الهاي، . نظام روما األســــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدوليةمن  124تعديل املادة ) ج( - ١٠

 2015تشرين الثاين/نوفمرب  26
اجلنــــــائيــــــة الــــــدوليــــــة  من نظــــــام رومــــــا األســـــــــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمــــــة 8تعــــــديــــــل للمــــــادة (د)  - 10

تســــتعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو التكســــينات).  اليت (األســــلحة
 2017ول/ديسمرب كانون األ  14نيويورك، 

ـــــــــــــــــــ)  - 10 من نظام روما األســــاســــي للمحكمة اجلنائية الدولية (األســــلحة اليت  8تعديل للمادة (هـ
 يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة السينية)

ســـــــــــــــلحة نائية الدولية (األمن نظام روما األســــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة اجل 8تعديل للمادة (و)  - 10
 2017كانون األول/ديسمرب   14املعمية). نيويورك،  الليزرية

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٩االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب. نيويورك،  - ١١
تشـــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٥اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. نيويورك،  - ١٢

٢٠٠٠ 
ل منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـــــخاص، وخباصـــــة النســـــاء واألطفال، املكمل التفاقية (أ) بروتوكو  - 12

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. نيويورك، 
(ب) بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم  - 12

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. نيويورك، 
(ج) بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة  - ١٢

يورك، غري مشـــــــــــــــروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. نيو 
 ٢٠٠١أيار/مايو  ٣١

 أيلول/ ٩انــــاهتــــا. نيويورك، االتفــــاق املتعلق بــــامتيــــازات احملكمــــة اجلنــــائيــــة الــــدوليــــة وحصـــــــــــــــــــ - ١٣
 ٢٠٠٢ سبتمرب

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. نيويورك،  - ١٤
 ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٣نيويورك، االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.  - ١٥
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 السلع األساسية -الفصل التاسع عشر   
، 1955 تشــــــــــــرين األول/أكتوبر 17. جنيف، 1956االتفاق الدويل لزيت الزيتون لســــــــــــنة  - ١

 1955تشرين الثاين/نوفمرب  15ونيويورك، 

ارس أذار/مــ 31. جنيف، 1956الربوتوكول املعــدل لالتفــاق الــدويل لزيــت الزيتون لســـــــــــــــنــة  - ٢
 1958نيسان/أبريل  3و  1958

نيســــــــــــــان/أبريل  3، بصــــــــــــــيغته املعدلة بربوتوكول 1956االتفاق الدويل لزيت الزيتون لســــــــــــــنة  - ٣
 ١٩٥٨نيسان/أبريل  ٣. جنيف، 1958

 1962أيلول/سبتمرب  28. نيويورك، 1962االتفاق الدويل للنب لسنة  - ٤
 ١٩٦٨آذار/مارس  ٣١ و 18. نيويورك، 1968االتفاق الدويل للنب لسنة  - ٥
وتعديالته اللذان وافق عليهما اجمللس الدويل  1968(أ) متديد االتفاق الدويل للنب لســـــــــــــــنة  - ٥

 1973نيسان/أبريل  14. 1973نيسان/أبريل  14املؤرخ  264للنب يف قراره 
 ، بصــــــــــــــيغته اليت مددها اجمللس الدويل للنب مع إدخال1968(ب) االتفاق الدويل للنب لســــــــــــــنة  - ٥

 1973نيسان/أبريل  14. 1973نيسان/أبريل  14املؤرخ  264تعديالت عليها يف القرار رقم 
، بصـــــــــيغته املمددة. لندن، 1968 (ج) بروتوكول اســـــــــتمرار نفاذ االتفاق الدويل للنب لســـــــــنة - ٥

 ١٩٧٤أيلول/سبتمرب  ٢٦
أيلول/ســبتمرب  26، بصــيغته املمددة مبوجب بروتوكول 1968(د) االتفاق الدويل للنب لســنة  - ٥

 ١٩٧٥أيلول/سبتمرب  ٢٦. 1974
 ١٩٦٨ كانون األول/ديسمرب  ٢٤و  3. نيويورك، 1968االتفاق الدويل للسكر لسنة  - ٦
 ١٩٦٨ كانون األول/ديسمرب  ١٢االتفاق املنشئ جلماعة جوز اهلند آلسيا. بانكوك،  - ٧
 ١٩٧١بريل نيسان/أ ١٦االتفاق املنشئ للجماعة الدولية للفلفل. بانكوك،  - ٨
 ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ٢١. جنيف، 1972االتفاق الدويل للكاكاو لسنة  - ٩

 ١٩٧3تشرين األول/أكتوبر  13. جنيف، 1973االتفاق الدويل للسكر لسنة  - ١٠
 1975أيلول/سبتمرب  30. جنيف، 1973(أ) متديد لالتفاق الدويل للسكر لسنة  - 10
 1975أيلول/سبتمرب  30. جنيف، 1973سنة (ب) االتفاق الدويل للسكر ل - 10
، بصـــــــــــــــيغته املمددة. جنيف، 1973 (ج) التمديد الثاين لالتفاق الدويل للســـــــــــــــكر لســـــــــــــــنة - 10

 ١٩٧٦حزيران/يونيه  ١٨
 ١٩٧٦حزيران/يونيه  ١٨. جنيف، 1973(د) االتفاق الدويل للسكر لسنة  - 10
ـــــــــــ) التمديد الثالث لالتفاق الدويل للسكر لسنة  - ١٠ ، بصيغته املعاد متديدها. جنيف، 1973(هـ

 ١٩٧٧آب/أغسطس  ٣١
 ١٩٧٣آذار/مارس  ١٦االتفاق املنشئ للصندوق اآلسيوي لتجارة األرز. بانكوك،  - ١١
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، بصـــــــــــــــيغتـه املمـددة. لنـدن، 1968 بروتوكول اســـــــــــــــتمرار نفـاذ االتفـاق الـدويل للنب لســـــــــــــــنـة - ١٢
 ١٩٧٤أيلول/سبتمرب  ٢٦

 1975حزيران/يونيه  21. جنيف، 1975للقصدير لسنة االتفاق الدويل اخلامس  - ١٣
 1975تشرين األول/أكتوبر  20. جنيف، 1975االتفاق الدويل للكاكاو لسنة  - ١٤
 ١٩٧٥كانون األول/ديسمرب   ٣. لندن، 1976االتفاق الدويل للنب لسنة  - ١٥
 ١٩٨١أيلول/سبتمرب  ٢٥. لندن، 1976(أ) متديد االتفاق الدويل للنب لسنة  - 15
 ١٩٨١ أيلول/سبتمرب ٢٥، بصيغته املمددة. لندن، 1976(ب) االتفاق الدويل للنب لسنة  - ١٥
 ١٩٧٧آذار/مارس  ٣١االتفاق املنشئ للرابطة الدولية لرتويج الشاي. جنيف،  - ١٦
االتفاق املنشئ ملركز جنوب شرق آسيا ألعمال البحث والتطوير املتعلقة بالقصدير. بانكوك،  - ١٧

 ١٩٧٧نيسان/أبريل  ٢٨
 ١٩٧٧تشرين األول/أكتوبر  ٧. جنيف، 1977االتفاق الدويل للسكر لسنة  - ١٨
 تشــــــــــــــرين الثاين/ 20. واشــــــــــــــنطن، 1977(أ) متديد االتفاق الدويل للســــــــــــــكر لســــــــــــــنة  18 - ١٨

 1982أيار/مايو  21، جنيف، 1982أيار/مايو  21و  1981 نوفمرب
 ١٩٧٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٩شاب املدارية. جنيف، االتفاق املنشئ للمكتب الدويل لألخ - ١٩
 1979 تشرين األول/أكتوبر 6. جنيف، 1979االتفاق الدويل للمطاط الطبيعي لسنة  - ٢٠
 ١٩٨٠ حزيران/يونيه ٢٧االتفاق املنشئ للصندوق املشرتك للسلع األساسية. جنيف،  - ٢١
 ١٩٨٠ن الثاين/نوفمرب تشري ١٩. جنيف، 1980االتفاق الدويل للكاكاو لسنة  - ٢٢
 ١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٦االتفاق الدويل السادس للقصدير. جنيف،  - ٢٣
 تشـــــــــــــــرين األول/ 1. جنيف، 1982االتفـــاق الـــدويل للجوت ومنتجـــات اجلوت لســـــــــــــــنـــة  - ٢٤

 1982 أكتوبر
 ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٦. نيويورك، 1983االتفاق الدويل للنب لسنة  - ٢٥
 1989متوز/يوليه  3. لندن، 1983الدويل للنب لسنة  (أ) متديد االتفاق - ٢٥
 ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٦. لندن، 1983(ب) االتفاق الدويل للنب لسنة  - 25
، بصـــــــــــــــيغتــــه املعــــدلــــة. لنــــدن، 1983(ج) التمــــديــــد الثــــاين لالتفــــاق الــــدويل للنب لســـــــــــــــنــــة  - 25

 ١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٢٨
 ١٩٨٢أيلول/سبتمرب  ١٦يورك، . نيو 1983(د) االتفاق الدويل للنب لسنة  - 25
، بصـــــــــــــــيغته املعدلة. لندن، 1983(هـــــــــــــــــــــــــــــــ) التمديد الثالث لالتفاق الدويل للنب لســـــــــــــــنة  - 25

 ١٩٩١أيلول/سبتمرب  ٢٧
 ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ١. نيويورك، 1983(و) االتفاق الدويل للنب لسنة  - 25
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تشــــــــــرين  ١بصــــــــــيغته املعدلة. لندن، ، 1983(ز) التمديد الرابع لالتفاق الدويل للنب لســــــــــنة  - 25
 ١٩٩٣األول/أكتوبر 

 ١٩٩٣تشرين األول/أكتوبر  ١. لندن، 1983(ح) االتفاق الدويل للنب لسنة  - ٢٥
 ١٩٨٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٨. جنيف، 1983االتفاق الدويل لألخشاب املدارية لعام  - ٢٦
 ١٩٨٤متوز/يوليه  ٥. جنيف، 1984االتفاق الدويل للسكر لسنة  - ٢٧
. لندن، 1986جتارة القمح لســــــــــــــنة : (أ) اتفاقية 1986(أ) االتفاق الدويل للقمح لســــــــــــــنة  - ٢٨

 ١٩٨٦آذار/مارس  ١٤
. 1986: (ب) اتفاقية املعونة الغذائية لســـــــــــــــنة 1986(ب) االتفاق الدويل للقمح لســـــــــــــــنة  - ٢٨

 ١٩٨٦آذار/مارس  ١٣لندن، 
 ١٩٨٦أيار/مايو  ٢املعين بالنيكل. جنيف،  اختصاصات الفريق الدراسي الدويل - ٢٩
 ١٩٨٦ متوز/يوليه ١. جنيف، 1986االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لسنة  - ٣٠
. 1986لتمديد االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لســـنة  1993(أ) بروتوكول عام  - 30

 ١٩٩٣آذار/مارس  ١٠جنيف، 
، بصــــــــــــــيغته املعدلة واملمددة 1986يل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لســــــــــــــنة (ب) االتفاق الدو  - ٣٠

 1986متوز/يوليه  1. جنيف، 1993 لعام
 ١٩٨٦متوز/يوليه  ٢٥. جنيف، 1986االتفاق الدويل للكاكاو لسنة  - ٣١
 1987 تشرين األول/أكتوبر 6. جنيف، 1987االتفاق الدويل للمطاط الطبيعي لسنة  - ٣٢
 1987أيلول/سبتمرب  11. لندن، 1987الدويل للسكر لسنة االتفاق  - ٣٣
 ١٩٨٩ نيسان/أبريل ٧اختصاصات الفريق الدراسي الدويل املعين بالقصدير. نيويورك،  - ٣٤
 ١٩٨٩ شباط/فرباير ٢٤اختصاصات الفريق الدراسي الدويل املعين بالنحاس. جنيف،  - ٣٥
 1989 تشرين الثاين/نوفمرب 3. جنيف، 1989االتفاق الدويل للجوت ومنتجات اجلوت لسنة  - ٣٦
 ١٩٩٢آذار/مارس  ٢٠. جنيف، 1992االتفاق الدويل للسكر لسنة  - ٣٧
 ١٩٩٣متوز/يوليه  ١٦. جنيف، 1993االتفاق الدويل للكاكاو لسنة  - ٣٨
 ١٩٩٤ كانون الثاين/يناير  ٢٦. جنيف، 1994االتفاق الدويل لألخشاب املدارية لسنة  - ٣٩
 ١٩٩٤آذار/مارس  ٣٠. لندن، 1994الدويل للنب لسنة  االتفاق - ٤٠
مع  2001 أيلول/ســبتمرب 30، بصــيغته املمددة حىت 1994(أ) االتفاق الدويل للنب لســنة  - ٤٠

ـــــــذي اختـــــــذه ا 384تعـــــــديالت، مبوجـــــــب القرار رقم  ـــــــدن يف ال ـــــــدويل للنب يف لن جمللس ال
 1994آذار/مارس  30. لندن، 1999متوز/يوليه  21

 1994 كانون األول/ديسمرب  7. لندن، 1995التفاقية املتعلقة بتجارة احلبوب لسنة (أ) ا - ٤١
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 1994كانون األول/ديسمرب   5. لندن، 1995(ب) اتفاقية املعونة الغذائية لسنة  - 41
 1999نيسان/أبريل  13. لندن، 1999(ج) اتفاقية املعونة الغذائية لسنة  - ٤١
 ١٩٩٥شباط/فرباير  ١٧. جنيف، 1994ي لسنة االتفاق الدويل للمطاط الطبيع - ٤٢
 2000أيلول/سبتمرب  28. لندن، 2001االتفاق الدويل للنب لسنة  - ٤٣
 ٢٠٠١آذار/مارس  ٢. جنيف، 2001االتفاق الدويل للكاكاو لسنة  - ٤٤
. جنيف، 2001االتفاق املنشـــئ الختصـــاصـــات الفريق الدويل لدراســـة مســـائل اجلوت لســـنة  - ٤٥

 2001 آذار/مارس 13
 ٢٠٠٦ كانون الثاين/يناير  ٢٧. جنيف، 2006االتفاق الدويل لألخشاب املدارية لسنة  - ٤٦
 2010حزيران/يونيه  25جنيف، . 2010التفاق الدويل للكاكاو لسنة ا - ٤٧
 ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٥لندن،  .اتفاقية املساعدة الغذائية - ٤٨
 2015تشرين األول/أكتوبر  9. جنيف، 2015دة لعام االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائ - 49

 التزامات النفقة -الفصل العشرون   
 ١٩٥٦حزيران/يونيه  ٢٠اتفاقية حتصيل النفقة يف اخلارج. نيويورك،  - ١

 قانون البحار -الفصل الحادي والعشرون   
 ١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة. جنيف،  - ١
 ١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩اتفاقية أعايل البحار. جنيف،  - ٢
 ١٩٥٨ نيسان/أبريل ٢٩اتفاقية صيد األمساك وحفظ املوارد احلية ألعايل البحار. جنيف،  - ٣
 ١٩٥٨نيسان/أبريل  ٢٩اتفاقية اجلرف القاري. جنيف،  - ٤
 نيســـــــــــــــان/ ٢٩للمنازعات. جنيف، الربوتوكول االختياري للتوقيع املتعلق بالتســـــــــــــــوية اإللزامية  - ٥

 ١٩٥٨ أبريل
 1982 كانون األول/ديسمرب  10اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. مونتيغو باي،  - ٦
(أ) االتفاق املتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عشــــــر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  - ٦

 1994وز/يوليه مت 28. نيويورك، 1982كانون األول/ديسمرب   10
كانون األول/ديسمرب   10اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  - ٧

من أحكام بشــــــــــأن حفظ وإدارة األرصــــــــــدة الســــــــــمكية املتداخلة املناطق واألرصــــــــــدة  1982
 ١٩٩٥آب/أغسطس  ٤السمكية الكثرية االرحتال. نيويورك، 

 ١٩٩٧ أيار/مايو ٢٣الدولية لقانون البحار وحصاناهتا. نيويورك،  اتفاق امتيازات احملكمة - ٨
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ع البحـــار وحصـــــــــــــــــانـــاهتـــا. كنغســـــــــــــــتون، الربوتوكول املتعلق بـــامتيـــازات الســـــــــــــــلطـــة الـــدوليـــة لقـــا  - ٩
 1998آذار/مارس  27

 التحكيم التجاري -الفصل الثاني والعشرون   
 ١٩٥٨ حزيران/يونيه ١٠نيويورك،  اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها. - ١
 ١٩٦١نيسان/أبريل  ٢١االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل. جنيف،  - ٢
اتفاقية األمم املتحدة بشـأن الشـفافية يف التحكيم التعاهدي بني املسـتثمرين والدول. نيويورك،  - ٣

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١٠

 المعاهداتقانون  -الفصل الثالث والعشرون   
 ١٩٦٩أيار/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. فيينا،  - ١
 ١٩٧٨آب/أغسطس  ٢٣اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات. فيينا،  - ٢
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعقودة بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات  - ٣

 ١٩٨٦مارس /آذار ٢١الدولية. فيينا، 

 الفضاء الخارجي -الفصل الرابع والعشرون   
تشـــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٢اتفاقية تســـــــجيل األجســـــــام املطلقة يف الفضـــــــاء اخلارجي. نيويورك،  - ١

١٩٧٤ 
رام الســـــــــــــماوية األخرى. نيويورك، االتفاق املنظم ألنشـــــــــــــطة الدول على ســـــــــــــطح القمر واألج - ٢

 ١٩٧٩كانون األول/ديسمرب  ٥

 االتصاالت السلكية والالسلكية -الخامس والعشرون  الفصل  
أيار/مايو  21اتفاقية توزيع اإلشـــــارات احلاملة للربامج واملرســـــلة بواســـــطة الســـــواتل. بروكســـــل،  - ١

1974 
دســـــــــــــــتور مجاعة آســـــــــــــــيا واحمليط اهلادئ لالتصــــــــــــــــاالت الســـــــــــــــلكية والالســـــــــــــــلكية. بانكوك،  - ٢

 ١٩٧٦آذار/مارس  ٢٧
من دســـــــتور مجاعة آســـــــيا واحمليط اهلادئ لالتصـــــــاالت  11(أ) من املادة  2(أ) تعديل للفقرة  - ٢

 ١٩٨١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣السلكية والالسلكية. بانكوك، 
) من دســـــــــــــــتور مجـــاعـــة آســـــــــــــــيـــا واحمليط اهلـــادئ 8( 9) و 5( 3(ب) تعـــديالت للمـــادتني  - ٢

 1991تشرين الثاين/نوفمرب  29لالتصاالت السلكية والالسلكية. كولومبو، 
(ج) تعديالت على دســـــتور مجاعة آســـــيا واحمليط اهلادئ لالتصـــــاالت الســـــلكية والالســـــلكية.  - ٢

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٣نيودهلي، 
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االتفــــــــاق املنشـــــــــــــــئ ملعهــــــــد آســـــــــــــــيــــــــا واحمليط اهلــــــــادئ لتطوير البــــــــث اإلذاعي. كواالملبور،  - ٣
 1977آب/أغسطس  12

د آســـــيا واحمليط اهلادئ لتطوير البث اإلذاعي. إســـــالم (أ) تعديالت على االتفاق املنشـــــئ ملعه - ٣
 1999متوز/يوليه  21أباد، 

اتفاقية تامبريي املتعلقة بتقدمي موارد االتصــــــــــاالت الســــــــــلكية والالســــــــــلكية للحد من الكوارث  - ٤
 1998حزيران/يونيه  18ولعمليات اإلغاثة. تامبريي، 

 نزع السالح -الفصل السادس والعشرون   
اتفاقية حظر اســـــــــــــــتخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عســـــــــــــــكرية أو ألية أغراض عدائية  - ١

 ١٩٧٦كانون األول/ديسمرب   ١٠أخرى. نيويورك، 
عشوائية  اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو - ٢

 ١٩٨٠ تشرين األول/أكتوبر ١٠). جنيف، األثر (مع الربوتوكوالت األول والثاين والثالث
(أ) الربوتوكول اإلضـــايف التفاقية حظر أو تقييد اســـتعمال أســـلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها  - 2

الربوتوكول املتعلق بأســـلحة الليزر ”مفرطة الضـــرر أو عشـــوائية األثر (الربوتوكول الرابع، املعنون 
 ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول ١٣فيينا، “). املسببة للعمى

(ب) الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد اســـتعمال األلغام واألشـــراك اخلداعية والنبائط األخرى،  - ٢
أيار/مايو  3(الربوتوكول الثاين، بصـــــــــيغته املعدلة يف  1996أيار/مايو  3بصـــــــــيغته املعدلة يف 

ن اعتبارها مفرطة ) املرفق باتفاقية حظر أو تقييد اســـــتعمال أســـــلحة تقليدية معينة ميك1996
 ١٩٩٦أيار/مايو  ٣الضرر أو عشوائية األثر. جنيف، 

(ج) تعديل على اتفاقية حظر أو تقييد اســــتعمال أســــلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة  - ٢
 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب   ٢١الضرر أو عشوائية األثر. جنيف، 

احلرب امللحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال (د) الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات  - ٢
أســـــــلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضـــــــرر أو عشـــــــوائية األثر (الربوتوكول اخلامس). 

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨جنيف، 
اتفاقية حظر اســتحداث وإنتاج وختزين واســتعمال األســلحة الكيميائية وتدمري تلك األســلحة.  - ٣

 ١٩٩٢يلول/سبتمرب أ ٣جنيف، 
 ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٠معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. نيويورك،  - ٤
اتفاقية حظر اســـــــــــــــتعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضــــــــــــــــادة لألفراد وتدمري تلك األلغام.  - ٥

 1997أيلول/سبتمرب  18أوسلو، 
 2008يار/مايو أ 30االتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية. دبلن،  - ٦
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اتفاقية وســــــــــط أفريقيا ملراقبة األســــــــــلحة الصــــــــــغرية واألســــــــــلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع القطع  - ٧
وتصـــــليحها وتركيبها. كينشـــــاســـــا،  واملكونات اليت ميكن أن تســـــتخدم يف صـــــنع هذه األســـــلحة

 2010نيسان/أبريل  30
 ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢معاهدة جتارة األسلحة. نيويورك،  - ٨

 2017متوز/يوليه  7معاهدة بشأن حظر األسلحة النووية. نيويورك،  - 9

 البيئة -الفصل السابع والعشرون   
 ١٩٧٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٣اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود. جنيف،  - ١
املتعلق و  1979(أ) الربوتوكول امللحق بــاتفــاقيــة التلوث اجلوي بعيــد املــدى عرب احلــدود لعــام  - ١

بالتمويل الطويل األجل للربنامج التعاوين لرصـــــــد وتقييم االنتقال البعيد املدى مللوثات اجلو يف 
 ١٩٨٤أيلول/سبتمرب  ٢٨أوروبا. جنيف، 

واملتعلق  1979(ب) الربوتوكول امللحق باتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود لعام  - ١
يف املــائــة.  30تــدفقــاهتــا عرب احلــدود بنســـــــــــــــبــة ال تقــل عن بتخفيض انبعــاثــات الكربيــت أو 

 1985متوز/يوليه  8هلسنكي، 
واملتعلق  1979(ج) الربوتوكول امللحق باتفـاقيـة التلوث اجلوي بعيـد املدى عرب احلدود لعـام  - ١

تشـــــــــــــــرين  ٣١مبكـافحـة انبعـاثات أكاســـــــــــــــيـد النيرتوجني أو تدفقـاهتا عرب احلدود. صـــــــــــــــوفيـا، 
 ١٩٨٨األول/أكتوبر 

واملتعلق  1979(د) الربوتوكول امللحق بــاتفــاقيــة التلوث اجلوي بعيــد املــدى عرب احلــدود لعــام  - ١
تشـــــــــــرين  ١٨مبكافحة انبعاثات املركبات العضـــــــــــوية املتطايرة أو تدفقاهتا عرب احلدود. جنيف، 

 ١٩٩١الثاين/نوفمرب 
واملتعلق  1979احلدود لعام  (هــــــــــــــ) الربوتوكول امللحق باتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب - ١

 ١٩٩٤حزيران/يونيه  ١٤بزيادة ختفيض انبعاثات الكربيت. أوسلو، 
واملتعلق  1979(و) الربوتوكول امللحق بــاتفــاقيــة التلوث اجلوي بعيــد املــدى عرب احلــدود لعــام  - ١

 1998حزيران/يونيه  24بالفلزات الثقيلة. آرهوس، 
واملتعلق  1979التلوث اجلوي بعيــد املــدى عرب احلــدود لعــام (ز) الربوتوكول امللحق بــاتفــاقيــة  - ١

 1998حزيران/يونيه  24بامللوثات العضوية الثابتة. آرهوس، 
واملتعلق  1979(ح) الربوتوكول امللحق باتفـاقيـة التلوث اجلوي بعيـد املدى عرب احلدود لعـام  - ١

غوتنربغ (الســـــــــــــــويــد)، ســـــــــــــــطح األرض. بــاحلــد من التحمض واختــام امليــاه بــاملغــذيــات وأوزون 
 1999تشرين الثاين/نوفمرب  30

للربوتوكول  والثالث والرابع والسادس والثامن(ط) تعديالت على النص واملرفقات األول والثاين  - ١
 ٢٠٠٩ديسمرب  كانون األول/  ١٨. جنيف، 1998املتعلق باملركبات العضوية الثابتة لعام 
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بـــاملركبـــات العضـــــــــــــــويـــة الثـــابتـــة  اين للربوتوكول املتعلق(ي) تعـــديالت على املرفقني األول والثـــ - ١
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ١٨. جنيف، 1998 لعام

(ك) تعديل على النص واملرفقات الثاين إىل التاســــــــــع للربوتوكول امللحق باتفاقية التلوث اجلوي  - ١
املغــذيــات واملتعلق بــاحلــد من التحمض واختــام امليــاه بــ 1979بعيــد املــدى عرب احلــدود لعــام 

 أيار/ 4عشــــــر اجلديدين. جنيف، وأوزون ســــــطح األرض، وإضــــــافة املرفقني العاشــــــر واحلادي 
 2012 مايو

(ل) تعديالت على النص واملرفقات األخرى غري الثالث والســـــابع للربوتوكول املتعلق بالفلزات  - ١
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٣. جنيف، 1998الثقيلة لعام 

 ١٩٨٥آذار/مارس  ٢٢ماية طبقة األوزون. فيينا، اتفاقية فيينا حل - ٢
أيلول/ســــــــبتمرب  16(أ) بروتوكول مونرتيال بشــــــــأن املواد املســــــــتنفدة لطبقة األوزون. مونرتيال،  - ٢

1987 
ســـــــــــــــتنفــــدة لطبقــــة األوزون. لنــــدن، (ب) تعــــديــــل على بروتوكول مونرتيــــال بشــــــــــــــــــأن املواد امل - ٢

 ١٩٩٠حزيران/يونيه  ٢٩
فــدة لطبقــة األوزون. كوبنهــاغن، بروتوكول مونرتيــال املتعلق بــاملواد املســـــــــــــــتن (ج) تعــديــل على - ٢

 1992تشرين الثاين/نوفمرب  25
(د) تعديل على بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املســـــــــــتنفدة لطبقة األوزون اعتمده االجتماع  - ٢

 ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٧التاسع لألطراف. مونرتيال، 
كانون   3بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون. بيجني، (هـــــ) تعديل على  - ٢

 1999األول/ديسمرب 
كيغــــايل، تعــــديــــل على بروتوكول مونرتيــــال املتعلق بــــاملواد املســـــــــــــــتنفــــدة لطبقــــة األوزون.  (و)  - 2

 2016تشرين األول/أكتوبر  15
رب احلــدود. بــازل، والتخلص منهــا عاتفــاقيــة بــازل بشـــــــــــــــــأن التحكم يف نقــل النفــايــات اخلطرة  - ٣

 1989آذار/مارس  22
(أ) تعــديــل على اتفــاقيــة بــازل بشــــــــــــــــأن التحكم يف نقــل النفــايــات اخلطرة والتخلص منهــا عرب  - ٣

  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ٢٢احلدود. جنيف، 
(ب) بروتوكول بازل بشـــــأن املســـــؤولية والتعويض عن الضـــــرر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة  - ٣

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ١٠تخلص منها عرب احلدود. بازل، وال
 1991 شباط/فرباير 25اتفاقية تقييم األثر البيئي يف اطار عرب حدودي. إسبو، فنلندا،  - ٤
 شـــــــــــــــبــاط/ ٢٧رب حــدودي. صـــــــــــــــوفيــا، (أ) تعــديــل على اتفــاقيــة تقييم األثر البيئي يف إطــار ع - ٤

 ٢٠٠١ فرباير
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ق بالتقييم البيئي االســرتاتيجي امللحق باتفاقية تقييم األثر البيئي يف إطار (ب) الربوتوكول املتعل - ٤
 2003أيار/مايو  21عرب حدودي. كييف، 

 حزيران/ 4 حـــدودي. كـــافتـــات، (ج) تعـــديـــل على اتفـــاقيـــة تقييم األثر البيئي يف إطـــار عرب - ٤
 2004 يونيه

العابرة للحدود والبحريات الدولية. هلسنكي، االتفاقية املتعلقة حبماية واستخدام اجملاري املائية  - ٥
 ١٩٩٢آذار/مارس  ١٧

املتعلقة حبماية واســــــــتخدام  1992(أ) الربوتوكول املتعلق باملاء والصــــــــحة امللحق باتفاقية عام  - ٥
 ١٩٩٩ حزيران/يونيه ١٧اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية. لندن، 

من اتفاقية محاية واســـــــــــــــتخدام اجملاري املائية العابرة  26و  25 (ب) تعديالت على املادتني - ٥
 ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٧للحدود والبحريات الدولية. جنيف، 

ناعية. هلســـــــــــــــنكي،  - ٦ آذار/مارس  ١٧االتفاقية املتعلقة باآلثار عابرة احلدود للحوادث الصـــــــــــــــ
١٩٩٢ 

 ١٩٩٢أيار/مايو  ٩ورك، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. نيوي - ٧
ريـــة بشــــــــــــــــــأن تغري املنـــاخ. كيوتو، (أ) بروتوكول كيوتو امللحق بـــاتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة اإلطـــا - ٧

 1997كانون األول/ديسمرب  11
(ب) تعديل على املرفق باء لربوتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــــــــأن  - ٧

 2006لثاين/نوفمرب تشرين ا 17تغري املناخ. نريويب، 
 2012كانون األول/ديسمرب   8(ج) تعديل الدوحة املدخل على بروتوكول كيوتو. الدوحة،  - ٧
 2015كانون األول/ديسمرب   12اتفاق باريس. باريس،  )د( - ٧
 1992حزيران/يونيه  5اتفاقية التنوع البيولوجي. ريو دي جانريو،  - ٨
ة األحيائية امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتيال، (أ) بروتوكول قرطاجنة بشــــــــأن الســــــــالم - ٨

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير   ٢٩
ـــــــــــــــافع  - ٨ (ب) بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنـ

 تشــــــــرين األول/ 29. ناغويا، الناشــــــــئـــــــــــــــــــــــة عن اســــــــتخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
 2010 برأكتو 

كواالملبور التكميلي لربوتوكول قرطاجنة بشــــــــــــــأن الســــــــــــــالمة األحيائية   -(ج) بروتوكول ناغويا  - ٨
 2010تشرين األول/أكتوبر  15واملتعلق باملسؤولية واجلرب التعويضي. ناغويا، 

االتفـــــاق املتعلق حبفظ احليتـــــانيـــــات الصـــــــــــــــغرية يف حبر البلطيق وحبر الشـــــــــــــــمـــــال. نيويورك،  - ٩
 ١٩٩٢مارس آذار/ ١٧

(أ) تعديل على االتفاق املتعلق حبفظ احليتانيات الصـــــــــــــــغرية يف حبر البلطيق وحبر الشـــــــــــــــمال.  - ٩
 2003آب/أغسطس  22إسبريغ، 
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـــــــــحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشـــــــــديد و/أو من  - ١٠
 ١٩٩٤ول/أكتوبر تشرين األ ١٤التصحر، وخباصة يف أفريقيا. باريس، 

اتفاق لوساكا بشأن التعاون يف عمليات إنفاذ تدابري مكافحة االجتار غري املشروع باحليوانات  - ١١
 1994أيلول/سبتمرب  8والنباتات الربية. لوساكا، 

اتفــــاقيــــة قــــانون اســـــــــــــــتخــــدام اجملــــاري املــــائيــــة الــــدوليــــة يف األغراض غري املالحيــــة. نيويورك،  - ١٢
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١

االتفاقية اخلاصـــــة بإتاحة فرص احلصـــــول على املعلومات عن البيئة ومشـــــاركة اجلمهور يف اختاذ  - ١٣
تعلقــة هبــا. أرهوس، الــدامنرك، القرارات بشـــــــــــــــــأ�ــا واالحتكــام إىل القضـــــــــــــــــاء يف املســـــــــــــــــائــل امل

 1998حزيران/يونيه  25
 2003 أيار/مايو 21(أ) الربوتوكول املتعلق بسجالت إطالق امللوثات ونقلها. كييف،  - 13
(ب) تعديل على االتفاقية اخلاصـــة بإتاحة فرص احلصـــول على املعلومات عن البيئة ومشـــاركة  - ١٣

ملســــــــــــائل املتعلقة هبا. أملايت، اجلمهور يف اختاذ القرارات بشــــــــــــأ�ا واالحتكام إىل القضــــــــــــاء يف ا
 2005أيار/مايو  27

ة املســـــــــــــــبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافق - ١٤
 1998أيلول/سبتمرب  10آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية. روتردام، 

 2001 أيار/مايو 22اتفاقية ستوكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة. ستوكهومل،  - ١٥
عن األضــــــرار النامجة عن اآلثار العابرة للحدود الربوتوكول املتعلق باملســــــؤولية املدنية والتعويض  - ١٦

للحوادث الصــــــــــــــناعية على املياه العابرة للحدود امللحق باالتفاقية املتعلقة حبماية واســــــــــــــتخدام 
واالتفاقية املتعلقة باآلثار العابرة  1992اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية لعام 

 2003أيار/مايو  21. كييف، 1992للحدود للحوادث الصناعية لعام 
 2013تشرين األول/أكتوبر  10اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. كوماموتو،  - ١٧

االتفاق اإلقليمي بشــأن الوصــول إىل املعلومات واملشــاركة العامة والعدالة يف املســائل البيئية يف  - 18
 2018آذار/مارس  4أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، إسكاسو، 

 المسائل الضريبية -الفصل الثامن والعشرون   
االتفاقية املتعددة األطراف بشــــــــــــــــأن تفادي االزدواج الضـــــــــــــــرييب على جعائل حقوق املؤلف.  - ١

 ١٩٧٩كانون األول/ديسمرب   ١٣مدريد، 
(أ) الربوتوكول اإلضــــــــــــايف لالتفاقية املتعددة األطراف بشــــــــــــأن تفادي االزدواج الضــــــــــــرييب على  - ١

 ١٩٧٩كانون األول/ديسمرب   ١٣حقوق املؤلف. مدريد، جعائل 

 الفصل التاسع والعشرون مسائل متنوعة  
 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٩االتفاق املتعلق مبسائل اخلالفة. فيينا،  - ١
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 المعاهدات المتعددة األطراف لعصبة األمم

 ١٩٣٦ يلول/سبتمربأ ٢٣االتفاقية الدولية املتعلقة بتسخري اإلذاعة خلدمة السلم. جنيف،  - ١
 1930نيسان/أبريل  12الربوتوكول اخلاص املتعلق بانعدام اجلنسية. الهاي،  - ٢
 1930 نيسان/أبريل 12الربوتوكول املتعلق بإحدى حاالت انعدام اجلنسية. الهاي،  - ٣
 نيســـــــــــــان/ 12الهاي،  االتفاقية املتعلقة ببعض املســـــــــــــائل املتصـــــــــــــلة بتنازع قوانني اجلنســـــــــــــية. - ٤

 1930 أبريل
حـــاالت ازدواج اجلنســـــــــــــــيـــة. الهـــاي، الربوتوكول املتعلق بـــااللتزامـــات العســـــــــــــــكريـــة يف بعض  - ٥

 1930نيسان/أبريل  12
 ١٩٢٣أيلول/سبتمرب  ٢٤الربوتوكول املتعلق بشروط التحكيم. جنيف،  - ٦
 ١٩٢٧أيلول/سبتمرب  ٢٦االتفاقية املتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية. جنيف،  - ٧
االتفاقية املتعلقة بتســــــــــوية أوجه معينة من تنازع القوانني فيما يتعلق بالســــــــــفاتج (الكمبياالت)  - ٨

 ١٩٣٠حزيران/يونيه  ٧والسندات اإلذنية. جنيف، 
 فيما يتعلق بالشـــــــــــــــيكات. جنيف، االتفاقية املتعلقة بتســـــــــــــــوية أوجه معينة من تنازع القوانني - ٩

 ١٩٣١آذار/مارس  ١٩
 حزيران/ ٧اليت تنص على قانون موحد للكمبياالت والســـــــــــــــندات اإلذنية. جنيف،  االتفاقية - ١٠

 ١٩٣٠يونيه 
 ١٩٣١آذار/مارس  ١٩االتفاقية اليت تنص على قانون موحد للشيكات. جنيف،  - ١١
االتفاقية املتعلقة بقوانني الطوابع فيما يتعلق بالســـــــــــــــفاتج (الكمبياالت) والســـــــــــــــندات اإلذنية.  - ١٢

 ١٩٣٠حزيران/يونيه  ٧جنيف، 
 ١٩٣١ آذار/مارس ١٩االتفاقية املتعلقة بقوانني الطوابع فيما يتعلق بالشيكات. جنيف،  - ١٣
 ١٩٢٩نيسان/أبريل  ٢٠(أ) االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف النقود. جنيف،  - ١٤
 ١٩٢٩ نيسان/أبريل ٢٠(ب) بروتوكول االتفاقية الدولية ملكافحة تزييف النقود. جنيف،  - ١٤
 ١٩٢٩ نيسان/أبريل ٢٠الربوتوكول االختياري املتعلق مبكافحة تزييف النقود. جنيف،  - ١٥
 نيســـــان/ 20انزيت). برشـــــلونة، االتفاقية والنظام األســـــاســـــي اخلاصـــــان حبرية املرور العابر (الرت  - ١٦

 1921 أبريل
ة ذات األمهية الدولية. االتفاقية والنظام األســـــــــــــــاســـــــــــــــي اخلاصـــــــــــــــان بنظام الطرق املائية املالحي - ١٧

 1921نيسان/أبريل  20برشلونة، 
الربوتوكول اإلضــــــــــــــــايف لالتفاقية اخلاصــــــــــــــــة بنظام الطرق املائية املالحية ذات األمهية الدولية.  - ١٨

 1921نيسان/أبريل  20برشلونة، 
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بريل نيسان/أ 20إعالن االعرتاف باحلق يف العلم للدول اليت ليس هلا ساحل حبري. برشلونة،  - ١٩
1921 

 كانون األول/ ٩االتفاقية والنظام األساسي املتعلقان بالنظام الدويل للمرافئ البحرية. جنيف،  - ٢٠
 ١٩٢٣ديسمرب 

 ١٩٣١ آذار/مارس ٣٠االتفاقية املتعلقة بفرض الرسوم على املركبات األجنبية. جنيف،  - ٢١
 ١٩٢٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٣. جنيف، االتفاقية الدولية املتعلقة بتبسيط اإلجراءات اجلمركية - ٢٢
 ١٩٣٥ شباط/فرباير ٢٠االتفاقية الدولية ملكافحة األمراض احليوانية املعدية. جنيف،  - ٢٣
خرى احليوانيـــة املنشــــــــــــــــــأ. جنيف، االتفـــاقيـــة املتعلقـــة بنقـــل احليوانـــات واللحوم واملنتجـــات األ - ٢٤

 ١٩٣٥شباط/فرباير  ٢٠
قة بتصــدير واســترياد املنتجات احليوانية (فيما عدا اللحوم ومســتحضــرات اللحوم االتفاقية الدولية املتعل - ٢٥

 ١٩٣٥شباط/فرباير  ٢٠واملنتجات احليوانية الطازجة واأللبان ومنتجات األلبان). جنيف، 
 ١٩٢٧متوز/يوليه  ١٢اتفاقية إنشاء احتاد اإلغاثة الدويل. جنيف،  - ٢٦
 ١٩٢٣ كانون األول/ديسمرب  ٩ للسكك احلديدية. جنيف، االتفاقية املتعلقة بالنظام الدويل - ٢٧
 تشـــــرين الثاين/ ٢٧االتفاقية املتعلقة حبمولة الســـــفن املســـــتخدمة يف املالحة الداخلية. باريس،  - ٢٨

 ١٩٢٥نوفمرب 
 أيلول/ ٢٦القانون العام للتحكيم (تســــــــــوية املنازعات الدولية بالوســــــــــائل الســــــــــلمية) جنيف،  - ٢٩

 ١٩٢٨سبتمرب 
 ١٩٣١آذار/مارس  ٣٠االتفاقية املتعلقة بتوحيد إشارات الطرق. جنيف،  - ٣٠
 1930تشرين األول/أكتوبر  23االتفاق املتعلق باإلشارات البحرية. لشبونة،  - ٣١
 ١٩٢١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠االتفاقية املتعلقة بعدم حتصني وحياد جزر أالند. جنيف،  - ٣٢
تشـــــــــرين األول/أكتوبر  23العائمة املأهولة خارج حمطاهتا. لشـــــــــبونة،  االتفاق املتعلق باملنارات - ٣٣

 1930عام 
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