املعاهدات املتعددة األطراف لألمم املتحدة
(اعتبارا من  2آذار/مارس )2017
الفصل األول  -ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية
-١

ميثاق األمم املتحدة .سان فرانسيسكو 26 ،حزيران/يونيه ١945
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إعالانت قبول االلتزامات الواردة يف ميثاق األمم املتحدة

-٣

النظام األساسي حملكمة العدل الدولية

-4

إعالالالانت االعالاباو يلواليالالة اة باريالالة حملكمالالة العالالدل الدوليالالة و ال ال الالرة  2مالالا املالالادة ٣6
ما النظام األساسي للمحكمة

-5

(أ) تعالالديالت املالواد  2٣و  27و  6١مالالا ميثالالاق األمالالم املتحالالدة الالالا اعتمالالدعا ا معيالالة العامالالة
لألم ال الالم املتح ال الالدة يف ال ال ال الراريا  ١99١ألال الال( وي (د )١8-املال ال ال ر  ١7ك ال الالانون األول/ديس ال الالم
 .١96٣نيويورك ١7 ،كانون األول/ديسم ١96٣

-5

(ب) التعديل علال املالادة  ١09مالا ميثالاق األمالم املتحالدة الالتم اعتمدتاله ا معيالة العامالة لألمالم
املتح ال الالدة يف ال ال ال الرار ( 2١0١د )20-امل ال ال ال ر  20ك ال الالانون األول/ديس ال الالم  .١965نيوي ال الالورك،
 20كانون األول/ديسم ١965

-5

(ج) التعالالديل عل ال املالالادة  6١مالالا ميثالالاق األمالالم املتحالالدة الالالتم اعتمدتالاله ا معيالالة العامالالة لألمالالم
املتح ال الالدة يف ال ال ال الرار ( 2847د )26-امل ال ال ال ر  20ك ال الالانون األول/ديس ال الالم  .١97١نيوي ال الالورك،
 20كانون األول/ديسم ١97١

الفصل الثاين  -تسوية املنازعات الدولية ابلوسائل السلمية
-١

ال الالانون الع الالام امل الالن ا لتس الالوية املناسع الالات الدولي الالة يلوس الالا ل الس الاللمية .نيوي الالورك 28 ،نيس الالان/
أبريل ١949

الفصل الثالث  -االمتيازات واحلصاانت ،والعال اقات الدللوماسية والننصلية ،وما ل ى ذل
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ال ال ال الالة وح ال ال ال الالاانعا نيوي ال ال الالورك ١٣ ،شال ال ال الالبا /

-١

االت اقيال ال ال الالة املتعل ال ال ال الالة يمتيال ال ال الالاسات الوكال ال ال الالاالت املت
ف اير ١946

-2

االت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
 ١947واملرف ات

-2

الة
( )١املرفق األول  -منظمة العمل الدولية  -لالت اقية املتعل الة يمتيالاسات الوكالاالت املت
وح اانعا .سان فرانسيسالكو ١0 ،متوس/يولياله  ،3 2 1 III 285 ١948املرفالق األول  -منظمالة
ة وح اانعا III -2-1
العمل الدولية  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت

ة وح اانعا نيويورك 2١ ،تشالريا الثالان/نوفم
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( )2املرف الالق الث الالان  -منظم الالة األم الالم املتح الالدة لألرتي الالة والزراع الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات
ة وح الاانعا .واشالن،ا 29 ،تشالريا الثالان/نوفم ،3 2 2 III 572 ١948
الوكاالت املت
املرفق الثان  -منظمة األمم املتحدة لألرتية والزراعالة  -لالت اقيالة املتعل الة يمتيالاسات الوكالاالت
ة وح اانعا III-2-2
املت

-2

( 2أ) ال الالنن املال الالن ا للمرف الالق الث الالان  -منظمال الالة األمال الالم املتح الالدة لألرتي ال الة والزراعال الالة  -لالت اقيال الالة
الالة وح الالاانعا .رومالالا 20 ،تش الريا الثالالان/نوفم ١959
املتعل الالة يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
 3 2 2a III 573الال الالنن املال الالن ا للمرفال الالق الثال الالان  -منظمال الالة األمال الالم املتحال الالدة لألرتيال الالة والزراعال الالة -
ة وح اانعا III-2-2-a
لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت

-2

( 2ب) الال الالنن املال الالن ا الثال الالان للمرفال الالق الث ال الالان  -منظمال الالة األمال الالم املتحال الالدة لألرتيال الالة والزراع ال الالة -
الالة وح الالاانعا .رومالالا 8 ،كالالانون األول/ديسالالم
لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
 3 2 2b III 306 ١965الالالنن املالالن ا الثالالان للمرفالالق الثالالان  -منظمالالة األمالالم املتحالالدة لألرتيالالة
ة وح اانعا III-2-2b
والزراعة  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )٣املرفالالق الثال ال  -منظمالالة ال ،الدان املالالدن الالالدويل  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات الوكالالاالت
الالة وح الالاانعا .ني الال( 2١ ،حزيران/يوني الاله  3 2 3 III 574 ١948املرف الالق الثالال ال -
املت
الالة وح الالاانعا
منظمالالة ال،الدان املالالدن الالالدويل  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
III-2-3
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( )4املرفق الرابع  -منظمة األمالم املتحالدة للاببيالة والعلالم والث افالة  -لالت اقيالة املتعل الة يمتيالاسات
ة وح الاانعا .يريال  7 ،شالبا /ف اير  3 2 4 III 575 ١949املرفالق الرابالع
الوكاالت املت
 منظمال الالة األمال الالم املتحال الالدة للاببيال الالة والعلال الالم والث افال الالة  -لالت اقيال الالة املتعل ال الالة يمتيال الالاسات الوكال الالاالتة وح اانعا III-2-4
املت
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( )5املرف ال الالق ا ال الالام  -ص ال الالندوق الن ال الالد ال ال الالدويل  -لالت اقي ال الالة املتعل ال الالة يمتي ال الالاسات الوك ال الالاالت
الالة وح الالاانعا .واشالالن،ا ١١ ،نيسالالان/أبريل  3 2 5 III 576 ١949املرفالالق ا الالام -
املت
ة وح اانعا III-2-5
صندوق الن د الدويل  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )6املرفق السادس  -البنك الدويل لإلنشا والتعمد  -لالت اقية املتعل ة يمتيالاسات الوكالاالت
الالة وح الالاانعا .واشالالن،ا ١9 ،نيسالالان/أبريل  3 2 6 III 577 ١949املرفالالق السالالادس -
املت
ال ال الالة
البن ال ال الالك ال ال ال الالدويل لإلنش ال ال الالا والتعم ال ال الالد  -لالت اقي ال ال الالة املتعل ال ال الالة يمتي ال ال الالاسات الوك ال ال الالاالت املت
وح اانعا III-2-6
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( )7املرف ال الالق الس ال الالابع  -منظم ال الالة ال ال الالحة العاملي ال الالة  -لالت اقي ال الالة املتعل ال الالة يمتي ال الالاسات الوك ال الالاالت
ال الالة وح ال ال الالاانعا .ني ال الال( ١7 ،متوس/يوليال ال الاله  3 2 7 III 578 ١948املرف ال الالق السال ال الالابع -
املت
ة وح اانعا III-2-7
منظمة ال حة العاملية  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( 7أ) الال ال ال الالنن املال ال ال الالن ا للمرف ال ال الالق السال ال ال الالابع  -منظمال ال ال الالة ال ال ال ال الالحة العامليال ال ال الالة  -لالت اقيال ال ال الالة املتعل ال ال ال الالة
الالة وح الالاانعا .نيالال( 26 ،أاير/مالالايو 3 2 7 III a 579 ١950
يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
النن املن ا للمرفق السابع  -منظمة ال حة العامليالة  -لالت اقيالة املتعل الة يمتيالاسات الوكالاالت
ة وح اانعا III-2-7a
املت
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( 7ب) ال الالنن امل الالن ا الث الالان للمرف الالق الس الالابع  -منظم الالة ال الالحة العاملي الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة
الالة وح الالاانعا .نيالال( 27 ،أاير/مالالايو 3 2 7b III 580 ١957
يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
الالالنن املالالن ا الثالالان للمرفالالق السالالابع  -منظمالالة ال الالحة العامليالالة  -لالت اقيالالة املتعل الة يمتيالالاسات
ة وح اانعا III-2-7b
الوكاالت املت
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( 7ج) ال ال ال الالنن امل ال ال الالن ا الثالال ال ال ال للمرفال ال الالق الس ال ال الالابع  -منظم ال ال الالة ال ال ال الالحة العاملي ال ال الالة  -لالت اقي ال ال الالة
ال الالة وح ال الالاانعا .مني ال الالابولي  ١7 ،متوس/يولي ال الاله ١958
املتعل ال الالة يمتي ال الالاسات الوك ال الالاالت املت
 3 2 7c III 581ال الالنن امل الالن ا الثال ال للمرف الالق الس الالابع  -منظم الالة ال الالحة العاملي الالة  -لالت اقي الالة
ة وح اانعا III-2-7c
املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )8املرف ال الالق الث ال الالاما  -االحت ال الالاد ال ي ال الالدم الع ال الالاملي  -لالت اقي ال الالة املتعل ال الالة يمتي ال الالاسات الوك ال الالاالت
ة وح اانعا .ني( 25 ،أاير/مايو  3 2 8 III 582 ١949املرفالق الثالاما  -االحتالاد
املت
ة وح اانعا III-2-8
ال يدم العاملي  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )9املرف الالق التاس الالع  -االحت الالاد ال الالدويل لالت الالاالت  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات الوك الالاالت
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة وح ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاانعا .ني ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الال( 6 ،تشال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الريا األول/أكتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوبر ١950
املت
 3 2 9 III 583املرف الالق التاس الالع  -االحت الالاد ال الالدويل لالت الالاالت  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات
ة وح اانعا III-2-9
الوكاالت املت

-2

( )١0املرفالالق العاشالالر  -املنظمالالة الدوليالالة لال ال  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات األمالالم املتحالالدة
وح ال الالاانعاف .ني ال الال( 29 ،آذار/م ال الالارس  3 2 10 III 584 ١949املرف ال الالق العاش ال الالر  -املنظم ال الالة
 لالت اقية املتعل ة يمتياسات األمم املتحدة وح اانعاف III-2-10الدولية لال
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( )١١املرفالالق ادالالادم عشالالر  -املنظمالالة العامليالالة لألرصالالاد ا ويالالة  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات
الالة وح الالاانعا .يريال ال  ١7 ،نيس الالان/أبريل  3 2 11 III 585 ١95١املرف الالق
الوك الالاالت املت
اد الالادم عش الالر  -املنظم الالة العاملي الالة لألرص الالاد ا وي الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات الوك الالاالت
ة وح اانعا III-2-11
املت
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( )١2املرفالالق الثالالان عشالالر  -املنظمالالة البحريالالة الدوليالالة  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات الوكالالاالت
الالة وح الالاانعا .لن الالدن ١6 ،ك الالانون الثان/ين الالاير  3 2 12 III 586 ١959املرفالالق الث الالان
املت
ال ال الالة
عشال ال الالر  -املنظمال ال الالة البحريال ال الالة الدوليال ال الالة  -لالت اقيال ال الالة املتعل ال ال الالة يمتيال ال الالاسات الوكال ال الالاالت املت
وح اانعا III-2-12

-2

( ١2أ) ال الالنن امل الالن ا للمرف الالق الث الالان عشال الالر  -املنظم الالة البحري الالة الدولي الالة  -لالت اقي الالة املتعل ال الالة
الالة وح الالاانعا .لنالالدن ١6 ،أاير/مالالايو 3 2 12a III 587 ١968
يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
ال الالنن امل الالن ا للمرف الالق الث الالان عش الالر  -املنظم الالة البحري الالة الدولي الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات
ة وح اانعا III-2-12a
الوكاالت املت

-2

( ١2ب) ال الالنن امل الالن ا الث الالان للمرف الالق الث الالان عش الالر  -املنظم الالة البحري الالة الدولي الالة  -لالت اقي الالة
الالة وح الالاانعا .لنالالدن 22 ،تشالريا الثالالان/نوفم 200١
املتعل الالة يمتيالالاسات الوكالالاالت املت
 3 2 12b III 588النن املن ا الثان للمرفق الثان عشر  -املنظمة البحرية الدولية  -لالت اقية
ة وح اانعا III-2-12b
املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )١٣املرف الالق الثال ال عش الالر  -م سس الالة التموي الالل الدولي الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات الوك الالاالت
الالة وح الالاانعا .واشالالن،ا 2 ،نيسالالان/أبريل  3 2 13 III 589 ١959املرفالالق الثالال عشالالر -
املت
ة وح اانعا III-2-13
م سسة التمويل الدولية  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )١4املرف الالق الراب الالع عش الالر  -امل سس الالة الدولي الالة للتنمي الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات الوك الالاالت
الة وح الاانعا .واشالن،ا ١٣ ،شالبا /ف اير  3 2 14 III 626 ١962املرفالق الرابالع عشالالر -
املت
ة وح اانعا III -2-14
امل سسة الدولية للتنمية  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )١5املرفالالق ا
الوك الالاالت املت
املرفال الالق ا ال الالام
الوكاالت املت

الالام عشالالر  -املنظمالالة العامليالالة للملكيالالة ال كريالالة  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات
الالة وح الالاانعا .ني الال( 4 ،تش الريا األول/أكت الالوبر 3 2 15 III 627 ١977
عش ال الالر  -املنظمال الالة العاملي ال الالة للملكي ال الالة ال كري ال الالة  -لالت اقي ال الالة املتعل ال الالة يمتي ال الالاسات
ة وح اانعا III-2-15
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( )١6املرفالالق السالالادس عشالالر  -ال الالندوق الالالدويل للتنميالالة الزراعيالالة  -لالت اقيالالة املتعل الالة يمتيالالاسات
الالة وح الالاانعا .روم الالا ١6 ،ك الالانون األول/ديس الالم 3 2 16 III 628 ١977
الوك الالاالت املت
املرفال الالق الس ال الالادس عش ال الالر  -ال ال الالندوق ال ال الالدويل للتنمي ال الالة الزراعيال الالة  -لالت اقي ال الالة املتعل ال الالة يمتي ال الالاسات
ة وح اانعا III -2-16
الوكاالت املت
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( )١7املرف الالق الس الالابع عش الالر  -منظم الالة األم الالم املتح الالدة للتنمي الالة ال الالناعية  -لالت اقي الالة املتعل الالة
ال ال ال ال ال ال ال ال الالة وح ال ال ال ال ال ال ال ال الالاانعا .فيين ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ٣ ،متوس/يولي ال ال ال ال ال ال ال ال الاله ١987
يمتي ال ال ال ال ال ال ال ال الالاسات الوك ال ال ال ال ال ال ال ال الالاالت املت
 3 2 17III 629املرف الالق الس الالابع عش الالر  -منظم الالة األم الالم املتح الالدة للتنمي الالة ال الالناعية  -لالت اقي الالة
ة وح اانعا III-2-17
املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت
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( )١8املرف الالق الث الالاما عش الالر  -منظم الالة الس الالياحة العاملي الالة  -لالت اقي الالة املتعل الالة يمتي الالاسات الوك الالاالت
الالة وح الالاانعا .ي الالو ٣0 ،متوس/يولي الاله  3 2 18 III 103 2008املرف الالق الث الالاما عش الالر -
املت
ة وح اانعا III -2-18
منظمة السياحة العاملية  -لالت اقية املتعل ة يمتياسات الوكاالت املت

-٣

ات اقية فيينا للعالقات الدبلوماسية .فيينا ١8 ،نيسان/أبريل ١96١
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ال وتوكالول االتتيالالارم الت اقيالالة فيينالالا للعالقالالات الدبلوماسالية واملتعلالالق يكتسالالاب ا نسالالية .فيينالالا،
 ١8نيسان/أبريل ١96١
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ال وتوك ال الالول االتتيال ال الالارم الت اقي ال ال الالة فيينال ال الالا للعالقال ال الالات الدبلوماس ال ال الالية املتعل ال الالق يلتس ال الالوية اةلزامي ال ال الالة
للمناسعات .فيينا ١8 ،نيسان/أبريل ١96١
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ات اقية فيينا للعالقات ال ن لية .فيينا 24 ،نيسان/أبريل ١96٣
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ال وتوك الالول االتتي الالارم الت اقي الالة فيين الالا للعالق الالات ال ن الاللية املتعل الالق يكتس الالاب ا نس الالية .فيين الالا،
 24نيسان/أبريل ١96٣

-8

ال وتوكالالول اال تتيالالارم الت اقيالالة فيينالالا للعالقالالات ال ن الاللية املتعلالالق يلتسالالوية اةلزاميالالة للمناسعالالات.
فيينا 24 ،نيسان/أبريل ١96٣

-9

ات اقية البعثات ا اصة .نيويورك 8 ،كانون األول/ديسم ١969
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 - ١0ال وتوك الالول االتتي الالارم الت اقي الالة البعث الالات الدبلوماس الالية املتعل الالق يلتس الالوية اةلزامي الالة للمناسع الالات.
نيويورك 8 ،كانون األول/ديسم ١969
 - ١١ات اقية فيينا املتعل ة بتمثيل الدول يف عالقاعا مع املنظمات الدولية ذات ال،ابع العاملي .فيينا،
 ١4آذار/مارس ١975
 - ١2ات اقي ال ال الالة فيين ال ال الالا املتعل ال ال الالة لالف ال ال الالة ال ال ال الالدول يف تلك ال ال الالات ال ال ال الالدول و و اع ال ال الالا وديو ال ال الالا .فيين ال ال الالا،
 8نيسان/أبريل ١98٣
 - ١٣ات اقيالالة األمالالم املتحالالدة د الالاانت الالالدول و تلكاعالالا مالالا الواليالالة ال الالا ية .نيويالالورك 2 ،كالالانون
األول/ديسم 2004

الفصل الرالع  -حنوق اإلنسان

)17-11736 (A

-١

ات اقية منع رمية اةيدة ا ماعية واملعاقبة عليها .نيويورك 9 ،كانون األول/ديسم ١948

-2

االت اقي الالة الدوليال الالة لل الالا علال ال التميي الالز العن ال الالرم بكاف الالة أشال الالكاله .نيوي الالورك 7 ،آذار/مال الالارس
١966

-2

(أ) تع الالديل للم الالادة  8م الالا االت اقي الالة الدولي الالة لل الالا علال ال التميي الالز العن الالرم بكاف الالة أش الالكاله.
نيويورك ١5 ،كانون الثان/يناير ١992

-٣

العه ال الالد ال ال الالدويل ا ال الالاي يد ال الالوق االقت ال الالادية واال تماعي ال الالة والث افي ال الالة .نيويال الالورك ١6 ،ك ال الالانون
األول/ديسم ١966

-٣

(أ) ال وتوكالالول االتتيالالارم للعهالالد الالالدويل ا الالاي يد الالوق االقت الالادية واال تماعيالالة والث افيالالة.
نيويورك ١0 ،كانون األول/ديسم 2008

-4

العهد الدويل ا اي يد وق املدنية والسياسية .نيويورك ١6 ،كانون األول/ديسم ١966

-5

ال وتوكالالول االتتيالالارم للعهالالد الالالدويل ا الالاي يد الالوق املدنيالالة والسياسالالية .نيويالالورك ١6 ،كالالانون
األول/ديسم ١966

-6

ات اقيال الالة عال الالدم ت ال الالادم ال الرا م ادال الالرب وا ال الرا م املرتكبال الالة ال الالد اةنسال الالانية .نيويال الالورك 26 ،تش ال الريا
الثان/نوفم ١968

-7

االت اقي ال الالة الدولي ال الالة ل م ال الالع رمي ال الالة ال ال الالل العن ال الالرم واملعاقب ال الالة عليه ال الالا .نيوي ال الالورك ٣0 ،تش ال ال الريا
الثان/نوفم ١97٣

-8

ات اقي ال الالة ال ال ال الالا عل ال ال ال اي ال ال الالع أش ال ال الالكال التميي ال ال الالز ال ال الالد امل ال ال الرأة .نيوي ال الالورك ١8 ،ك ال ال الالانون األول/
ديسم ١979

-8

(أ) تعالالديل لل الالرة  ١مالالا املالالادة  20مالالا ات اقيالالة ال الالا علال ايالالع أشالالكال التمييالالز الالد املالرأة.
نيويورك 22 ،كانون األول/ديسم ١995
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-8

(ب) ال وتوكول االتتيارم الت اقية ال ا عل ايع أشكال التمييالز الد املالرأة .نيويالورك6 ،
تشريا األول/أكتوبر ١999

-9

ات اقي الالة مناا الالة التع الالتي ور الالدة م الالا الالروب املعامل الالة أو الع وب الالة ال اس الالية أو الالإنس الالانية أو
املهينة .نيويورك ١0 ،كانون األول/ديسم ١984

-9

(أ) تعديالت للمادت  )7( ١7و( )5( )١8ما ات اقية مناا ة التعتي ورالدة مالا الروب
املعاملة أو الع وبة ال اسية أو الالإنسانية أو املهينة .نيويورك 8 ،أيلول/سبتم ١992

-9

(ب) ال وتوكالالول االتتيالالارم الت اقيالالة مناا الالة التعالالتي ورالالدة مالالا الالروب املعاملالالة أو الع وبالالة
ال اسية أو الالإنسانية أو املهينة .نيويورك ١8 ،كانون األول/ديسم 2002

 - ١0االت اقية الدولية ملناا ة ال الل العن الرم يف األلعالاب الراي الية .نيويالورك ١0 ،كالانون األول/
ديسم ١985
 - ١١ات اقية ح وق ال ،ل .نيويورك 20 ،تشريا الثان/نوفم ١989
( - ١١أ) تعديل للمادة  )2( 4٣ما ات اقية ح وق ال ،ل .نيويورك ١2 ،كانون األول/ديسم ١995
( - ١١ب) ال وتوكال الالول االتتيال الالارم الت اقي ال الالة ح ال الالوق ال ،ال الالل بش ال ال ن اش ال الاباك األ ال الالال يف النزاع ال الالات
املسلحة .نيويورك 25 ،أاير/مايو 2000
( - ١١ج) ال وتوكالالول االتتيالالارم الت اقيالالة ح الالوق ال ،الالل بشال ن بيالالع األ الالال واسالالتلالل األ الالال يف
البلا ويف املواد اةيحية .نيويورك 25 ،أاير/مايو 2000
( - ١١د) ال وتوكالالول االتتيالالارم الت اقيالالة ح الالوق ال ،الالل املتعلالالق ال الرا ت الالد البالرالالات .نيويالالورك،
 ١9كانون األول/ديسم 20١١
 - ١2ال وتوكول االتتيارم الثان للعهد الدويل ا اي يد وق املدنية والسياسية ،ااهادو إ ى إللالا
ع وبة اةعدام .نيويورك ١5 ،كانون األول/ديسم ١989
 - ١٣االت اقيالالة الدوليالالة دمايالالة ح الالوق ايالالع العمالالال املهالالا ريا وأف الراد أسالالرام .نيويالالورك ١8 ،كالالانون
األول/ديسم ١990
 - ١4االت الالاق املنشالالن ل الالندوق تنميالالة الشالالعوب األصالاللية ألمريكالالا الالتيني الة ومن ،الالة البحالالر الكالالاري .
مدريد 24 ،متوس/يوليه ١992
 - ١5ات اقية ح وق األش اي ذوم اةعاقة .نيويورك ١٣ ،كانون األول/ديسم 2006
( - ١5أ) ال وتوك الالول االتتي الالارم الت اقي الالة ح الالوق األشال ال اي ذوم اةعاق الالة .نيوي الالورك ١٣ ،ك الالانون
األول/ديسم 2006
 - ١6االت اقي ال الالة الدولي ال الالة دماي ال الالة ايال الالع األش ال ال اي مال الالا االتت ال الالا ال س ال الالرم .نيويال الالورك 20 ،ك ال الالانون
األول/ديسم 2006

)17-11736 (A
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الفصل اخلامس  -الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية
-١

دستور املنظمة الدولية لال

 .نيويورك ١5 ،كانون األول/ديسم ١946

-2

االت اقية املتعل ة ركز الال

 .ني( 28 ،متوس/يوليه ١95١

-٣

االت اقية املتعل ة بو ع األش اي عدميي ا نسية .نيويورك 28 ،أيلول/سبتم ١954

-4

االت اقية املتعل ة ل ض حاالت انعدام ا نسية .نيويورك ٣0 ،آب/أرس١96١ ،

-5

ال وتوكول املتعلق ركز الال

 .نيويورك ٣١ ،كانون الثان/يناير ١967

الفصل السادس  -املخدرات واملؤثرات العنلية
-١

ال وتوكول املعدل لالت اقات واالت اقيات وال وتوكوالت املتعل ة يمل درات ،وامل مة يف الاام
يف  2٣ك ال ال ال ال ال الالانون الثان/ين ال ال ال ال ال الالاير  ،١9١2ويف ني ال ال ال ال ال الال( يف  ١١ش ال ال ال ال ال الالبا /ف اير  ١925و ١9
شال الالبا /ف اير  ،١925و  ١٣متوس/يوليال الاله  ،١9٣١ويف ينكال الالوك يف  27تش ال الريا الثال الالان/نوفم
 ،١9٣١ويف ني ال الال( يف  26يونيال الالو  .١9٣6لي ال الالك سكس ال ال  ،نيويال الالورك ١١ ،ك ال الالانون األول/
ديسم ١946

-2

ات اقية األفيون الدولية .الاام 2٣ ،كانون الثان/يناير ١9١2

-٣

االت ال الالاق املتعلال الالق ب مال الالع صال الالنع األفيال الالون املستح ال الالر واال ال الالار بال الاله داتليال الالا واسال الالتعماله .نيال الال(،
 ١١شبا /ف اير  ١925وليك سكس  ،نيويورك ١١ ،كانون األول/ديسم ١946

-4

االت ال الالاق املتعلال الالق ب مال الالع صال الالنع األفيال الالون املستح ال الالر واال ال الالار بال الاله داتليال الالا واسال الالتعماله .نيال الال(،
 ١١شبا /ف اير ١925

-5

ات اقي ال الالة األفي ال الالون الدولي ال الالة .نيال ال الال( ١9 ،شال ال الالبا /ف اير  ١925ولي ال الالك سكس ال ال ال  ،نيوي ال الالورك،
 ١١كانون األول/ديسم ١946

-6

(أ) ات اقية األفيون الدولية .ني( ١9 ،شبا /ف اير ١925

-6

(ب) بروتوكول .ني( ١9 ،شبا /ف اير ١925

-7

ات اقي الالة اد الالد م الالا ص الالنع امل الالدرات و الالب توسيعه الالا .ني الال( ١٣ ،متوس/يولي الاله  ،١9٣١ولي الالك
سكس  ،نيويورك ١١ ،كانون األول/ديسم ١946

-8

(أ) ات اقية ادد ما صنع امل درات و ب توسيعها .ني( ١٣ ،متوس/يوليه ١9٣١

-8

(ب) بروتوكول التوقيع .ني( ١٣ ،متوس/يوليه ١9٣١

-9

االت الالاق املتعل الالق ب م الالع ت الالدت األفي الالون .ينك الالوك 27 ،تشال الريا الث الالان/نوفم  ،١9٣١ولي الالك
سكس  ،نيويورك ١١ ،كانون األول/ديسم ١946

 - ١0االت اق املتعلق ب مع تدت األفيون .ينكوك 27 ،تشريا الثان/نوفم ١9٣١

)17-11736 (A
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 - ١١ات اقيالة قمالالع اال الالار رالالد املشالالرو يلع الاقد ا ،الالرة .نيالال( 26 ،حزيران/يونيالاله  ،١9٣6وليالالك
سكس  ،نيويورك ١١ ،كانون األول/ديسم ١946
( - ١2أ) ات اقية قمع اال ار رد املشرو يلع اقد ا ،الرة لعالام  .١9٣6نيال( 26 ،حزيران/يونياله
١9٣6
( - ١2ب) بروتوكول التوقيع .ني( 26 ،حزيران/يونيه ١9٣6
 - ١٣ال وتوك الالول ال الالتم ار الالع للمراقب الالة الدولي الالة ع الالاقد تار الالة ع الالا ن ،الالاق ات اقي الالة  ١٣متوس/يولي الاله
 ١9٣١ا اصالة يدالد مالالا صالنع امل الالدرات و الب توسيعهالالا ،ب اليلته املعدلالالة يل وتوكالول املوقالالع
يف لي ال الالك سكس ال ال  ،نيويال الالورك ،يف  ١١ك ال الالانون األول/ديس ال الالم  ،١946يري ال ال  ١9 ،تش ال الريا
الثان/نوفم ١948
 - ١4بروتوك الالول حتدي الالد وتنظ الاليم سراع الالة نبت الالة ا شال ال اه وإنت الالاج األفي الالون واال الالار ب الاله دولي الالا وي مل الالة
واستعماله .نيويورك 2٣ ،حزيران/يونيه ١95٣
 - ١5االت اقية الوحيدة للم درات لسنة  ،١96١نيويورك ٣0 ،آذار/مارس ١96١
 - ١6ات اقية امل ثرات الع لية .فيينا 2١ ،شبا /ف اير ١97١
 - ١7ال وتوك ال ال الالول املعال ال ال الالدل لالت اقيال ال ال الالة الوحي ال ال الالدة للم ال ال ال الالدرات لسال ال ال الالنة  ،١96١نيال ال ال الال( 25 ،آذار/
مارس ١972
 - ١8االت اقي الالة الوحي الالدة للم الالدرات لس الالنة  ،١96١ب الاليلتها املعدل الالة يل وتوك الالول املع الالدل لالت اقي الالة
الوحيدة للم درات لسنة  ،١96١نيويورك 8 ،آب/أرس١975 ،
 - ١9ات اقي الالة األم الالم املتح الالدة ملكافح الالة اال الالار ر الالد املش الالرو يمل الالدرات وامل ال ال ثرات الع لي الالة .فيين الالا،
 20كانون األول/ديسم ١988

الفصل السالع  -االجتار يف األشخاص

)17-11736 (A

-١

ال وتوكالالول املوقالالع يف ليالالك سكسال  ،نيويالالورك ،يالالوم  ١2تشالريا الثالالان/نوفم  ،١947لتعالالديل
ات اقية قمع اال ار يملرأة واأل الال ،امل مالة يف نيال( يف  ٣0أيلول/سالبتم  ،١92١وات اقيالة
قم ال الالع اال ال الالار يلراش ال الالدات ،امل م ال الالة يف ني ال الال( يف  ١١تشال ال الريا األول/أكتال الالوبر  .١9٣٣لي ال الالك
سكس  ،نيويورك ١2 ،تشريا الثان/نوفم ١947

-2

االت اقيال الالة الدولي ال الالة ل م ال الالع اال ال الالار يمل ال الرأة واأل ال الالال ،امل مال الالة يف ني ال الال( يف  ٣0أيلول/س ال الالبتم
 ،١92١ب ال الاليلتها املعدلال الالة يل وتوكال الالول املوقال الالع يف ليال الالك سكس ال ال  ،نيويال الالورك ،يف  ١2تش ال الريا
الثان/نوفم  .١947ليك سكس  ١2 ،تشريا الثان/نوفم ١947

-٣

االت اقية الدولية ل مع اال ار يملرأة واأل ال .ني( ٣0 ،أيلول/سبتم ١92١

-4

االت اقي الالة الدولي الالة ل م الالع اال الالار يلراش الالدات ،امل م الالة يف ني الال( يف  ١١تشال الريا األول/أكت الالوبر
 ،١9٣٣ب الاليلتها املعدل الالة يل وتوك الالول املوق الالع يف لي الالك سكسال ال  ،نيوي الالورك ،ي الالوم  ١2تشال الريا
الثان/نوفم  .١947ليك سكس  ١2 ،تشريا الثان/نوفم ١947
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-5

االت اقية الدولية ل مع اال ار يلراشدات .ني( ١١ ،تشريا األول/أكتوبر ١9٣٣

-6

بروتوك ال الالول تعال ال الالديل االت ال ال الالاق الال ال الالدويل ل مال ال الالع اال ال ال الالار يلرقي ال ال الق األبال ال الاليض ،املوقال ال الالع يف يري ال ال ال يف
 ١8أاير/مالالايو  ،١904واالت اقيالالة الدوليالالة ل مالالع اال الالار يلرقيالالق األبالاليض ،املوقعالالة يف يريال يف
 4أاير/مايو  .١9١0ليك سكس  ،نيويورك 4 ،أاير/مايو ١949

-7

االت الالاق ال الالدويل ل م الالع اال الالار يلرقيالالق األب الاليض ،املوق الالع يف يري ال يف  ١8أاير/م الالايو ،١904
واملع ال الالدل يل وتوك ال الالول املوق ال الالع يف لي ال الالك سكسال ال ال  ،نيوي ال الالورك ،يف  4أاير/م ال الالايو  .١949لي ال الالك
سكس  ،نيويورك 4 ،أاير/مايو ١949

-8

االت اق الدويل ل مع ”اال ار يلرقيق األبيض“ يري  ١8 ،أاير/مايو ١904

-9

االت اقي الالة الدولي الالة ل م الالع اال الالار يلرقيالالق األب الاليض ،املوقع الالة يف يري ال يف  4أاير/م الالايو ،١9١0
املعدلال ال الالة يل وتوك ال الالول املوقال ال الالع يف ليال ال الالك سكس ال ال ال  ،نيوي ال الالورك ،يف  4أاير/مال ال الالايو  .١949ليال ال الالك
سكس  ،نيويورك 4 ،أاير/مايو ١949

 - ١0االت اقية الدولية ل مع اال ار يلرقيق األبيض .يري  4 ،أاير/مايو ١9١0
( - ١١أ) ات اقي ال الالة قم ال الالع اال ال الالار يألشال ال ال اي واس ال الالتلالل بلال ال الا الل ال الالد .لي ال الالك سكسال ال ال  ،نيوي ال الالورك،
 2١آذار/مارس ١950
( - ١١ب) ال وتوك ال ال الالول النهال ال ال الالا ي الت اقيال ال ال الالة قمال ال ال الالع اال ال ال ال الالار يألش ال ال ال ال اي واسال ال ال الالتلالل بلال ال ال الالا اللال ال ال الالد.
ليك سكس  ،نيويورك 2١ ،آذار/مارس ١950

الفصل الثامن  -املنشورات الفاضحة

)17-11736 (A

-١

بروتوكالالول تعالالديل ات اقيالالة قمالالع تالالداول املنشالالورات ال ا الالحة واال الالار الالا ،امل مالالة يف نيالال( يف
 ١2أيلالالول/سبتمبالالر  .١92٣ليك سكس  ،نيويورك ١2 ،تشريا الثان/نوفم ١947

-2

ات اقيالالة قمالالع تالالداول املنشالالورات ال ا الالحة واال الالار الالا ،امل مالالة يف نيالال( يف  ١2أيلول/سالالبتم
 ١92٣واملعدلالالة يل وتوكالالول املوقالالع يف ليالالك سكس ال  ،نيويالالورك ،يف  ١2تش الريا الثالالان/نوفم
 .١947نيويورك ١2 ،تشريا الثان/نوفم ١947

-٣

االت اقي ال الالة الدولي ال الالة ل م ال الالع ت ال الالداول املنشال الالورات ال ا ال الالحة واال ال الالار ال الالا .ني ال الال( ١2 ،أيلال الالول/
سبتم ١92٣

-4

ال وتوكالالول املعالالدل الت الالاق قمالالع تالالداول املنشالالورات ال ا الالحة واال الالار الالا ،املوقالالع يف يري ال يف
 4أاير/مايو  .١9١0ليك سكس  ،نيويورك 4 ،أاير/مايو ١949

-5

ات الالاق قمالالع تالالداول املنشالالورات ال ا الالحة ،املوقالالع يف يري ال يف  4أاير/مالالايو  ،١9١0واملعالالدل
يل وتوك الالول املوق الالع يف لي الالك سكسال ال  ،نيوي الالورك ،يف  4أاير/م الالايو  .١949نيوي الالورك 4 ،أاير/
مايو ١949

-6

االت اق املتعلق ب مع املنشورات ال ا حة .يري  4 ،أاير/مايو ١9١0
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الفصل التاسع  -الصحة
-١

دستور منظمة ال حة العاملية .نيويورك 22 ،متوس/يوليه ١946

-١

(أ) تع ال الالديالت عل ال ال ال امل ال ال الالادت  24و  25م ال الالا دس ال الالتور منظم ال ال الالة ال ال ال الالحة العاملي ال ال الالة .ني ال ال الال(،
 28أاير/مايو ١959

-١

(ب) تعديل للمادة  7ما دستور منظمة ال حة العاملية .ني( 20 ،أاير/مايو ١965

-١

(ج) تع ال الالديالت عل ال ال امل ال الالادت  24و  25م ال الالا دس ال الالتور منظم ال الالة ال ال الالحة العاملي ال الالة .نيال ال الال(،
 2٣أاير/مايو ١967

-١

(د) تع ال الالديالت علال ال ال املال ال الالادت  ٣4و  55م ال الالا دس ال الالتور منظمال ال الالة ال ال ال الالحة العامليال ال الالة .نيال ال الال(،
 22أاير/مايو ١97٣

-١

(اال ال الال) تعال الالديالت عل ال ال امل ال الالادت  24و  25مال الالا دسال الالتور منظم ال الالة ال ال الالحة العاملي ال الالة .ني ال الال(،
 ١7أاير/مايو ١976

-١

(و) تعديل للمادة  74ما دستور منظمة ال حة العاملية .ني( ١8 ،أاير/مايو ١978

-١

(س) تع ال الالديالت علال ال ال املال ال الالادت  24و  25م ال الالا دس ال الالتور منظمال ال الالة ال ال ال الالحة العامليال ال الالة .نيال ال الال(،
 ١2أاير/مايو ١986

-١

(ح) تع ال الالديالت عل ال ال امل ال الالادت  24و  25م ال الالا دس ال الالتور منظم ال الالة ال ال الالحة العاملي ال الالة .نيال ال الال(،
 ١6أاير/مايو ١998

-2

ال وتوكول املتعلق يملكت الدويل لل حة العامة .نيويورك 22 ،متوس/يوليه ١946

-٣

االت اق املتعلق النشا املعهد الدويل لل احات .نيويورك 28 ،تشريا األول/أكتوبر ١996

-4

ات اقية منظمة ال حة العاملية اة ارية بش ن مكافحة التبغ .ني( 2١ ،أاير/مايو 200٣

-4

(أ) بروتوك ال الالول ال ال ال الالا علال ال ال اال ال ال الالار رال ال الالد املشال ال الالرو نت ال ال الالات التبال ال الالغ .س ال الاليول ١2 ،تش ال ال الريا
الثان/نوفم 20١2

الفصل العاشر  -التجارة الدولية والتنمية

)17-11736 (A

-١

(أ) االت ال ال ال الالاق العال ال ال الالام بش ال ال ال ال ن التعري ال ال ال الالات ا مركيال ال ال الالة والت ال ال ال الالارة .نيال ال ال الال( ٣0 ،تش ال ال ال الريا األول/
أكتوبر ١947

-١

(ب) ميثاق اافاان ملنظمة الت ارة الدولية .اافاان 24 ،آذار/مارس ١948

-١

(ج) االت الالاق املتعلالالق عاملالالة منالالا ق أملانيالالا اللربيالالة الواقعالالة حت ال االحالالتالل العسالالكرم معامل الالة
الدولة األو ى يلرعاية .ني( ١4 ،أيلول/سبتم ١948

-١

(د) مالالتكرة الت الالاام املتعل الالة بت،بيالالق االت الالاق املتعلالالق عاملالالة منالالا ق أملانيالالا اللربيالالة الواقعالالة حت ال
االحالالتالل العسالالكرم معاملالالة الدولالالة األو ى يلرعايالالة علال ال ،اعالالات اللربيالالة مالالا بالرل  .أنسالالي،
 ١٣آب/أرس١949 ،
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-2

االت اق املنشن مل رو التنمية األفري ي .ا ر وم 4 ،آب/أرس١96٣ ،

-2

(أ) تعديالت عل االت اق املنشن مل رو التنمية األفري ي .أبيد ان ١7 ،أاير/مايو ١979

-2

(ب) االت ال ال ال الالاق املتعل ال ال الالق النشال ال ال الالا م ال ال ال الالرو التنميال ال ال الالة األفري ال ال ال الالي الال ال ال الالتم حال ال ال الالرر يف ا ر ال ال الالوم يف
 4آب/أرسالال ،١96٣ ،ب الاليلته املعدلالالة يل الرار  79-05الالالتم ا الالتة حملل ال احملالالافظ يف
 ١7أاير/مايو  .١979لوساكا 7 ،أاير/مايو ١982

-٣

ات اقية الت ارة العابرة للدول رد الساحلية .نيويورك 8 ،متوس/يوليه ١965

-4

االت اق املنشن مل رو التنمية اآلسيوم .مانيال 4 ،كانون األول/ديسم ١965

-5

بروتوكول أتسي ا ماعة االقت ادية للرب أفري يا .أكرا 4 ،أاير/مايو ١967

-6

االت اق املنشن مل رو التنمية الكاري  .كينلستون ١8 ،تشريا األول/أكتوبر ١969

-7

ات اقية فابة الت ادم يف البيع الدويل للب ا ع .نيويورك ١4 ،حزيران/يونيه ١974

-7

(أ) ال وتوك الالول املعال الالدل الت اقي الالة فال الالابة الت الالادم يف البيال الالع ال الالدويل للب ال الالا ع .فيين الالا ١١ ،نيسال الالان/
أبريل ١980

-7

(ب) ات اقي ال ال ال الالة ف ال ال ال الالابة الت ال ال ال الالادم يف البي ال ال ال الالع ال ال ال ال الالدويل للب ال ال ال الالا ع ،ب ال ال ال الاليلتها املعدل ال ال ال الالة ب وتوك ال ال ال الالول
 ١١نيسان/أبريل  .١980نيويورك ١4 ،حزيران/يونيه ١974

-8

ات اقية إنشا ال ندوق الدويل للتنمية الزراعية .روما ١٣ ،حزيران/يونيه ١976

-8

(أ) التعالالديالت الالالا أدتل ال و ال ق الرار حملل ال احملالالافظ /86د ١8املعتمالالد يف  26كالالانون
الثان/ين ال الالاير  ١995علال ال ال امل ال ال الواد  ٣-٣و  4-٣و  2-4و  5-4و  ١-5و  2-6و ٣-6
و  5-6و  6-6و ( ١2أ) و  ٣-٣١وا ال الالداول األول والث ال الالان والثال ال ال م ال الالا ات اقي ال الالة إنش ال الالا
ال ندوق الدويل للتنمية الزراعية .روما 26 ،كانون الثان/يناير ١995

-8

(ب) التعالالديل املالالدتل و ال قالرار حمللال احملالالافظ /١00د 20املعتمالالد يف  2١شالالبا /ف اير
 ١997عل ال ال امل ال الالادة  ١-4م ال الالا ات اقي ال الالة إنش ال الالا ال ال الالندوق الال ال الدويل للتنمي ال الالة الزراعي ال الالة .روم ال الالا،
 2١شبا /ف اير ١997

-9

دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية ال ناعية .فيينا 8 ،نيسان/أبريل ١979

 - ١0ات اقية األمم املتحدة بش ن ع ود البيع الدويل للب ا ع .فيينا ١١ ،نيسان/أبريل ١980
 - ١١ميثاق مركز التنمية آلسيا واحملي ااهادئ .ينكوك ١ ،نيسان/أبريل ١982
( - ١١أ) تع ال الالديالت علال ال ال ميثال ال الالاق مركال ال الالز التنميال ال الالة آلسال ال الاليا واحملال ال الالي ااه ال ال الادئ .كواالملب ال الالور ١6 ،مت ال الالوس/
يوليه ١998
 - ١2ات اقيالالة األم الالم املتحالالدة للس ال ات) (الكمبيالالاالت) الدولي الالة والسالالندات اةذني الالة الدوليالالة .نيويالالورك،
 9كانون األول/ديسم ١988

)17-11736 (A
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 - ١٣ات اقيالالة األمالالم املتحالالدة ا اصالالة س ال ولية متعهالالدم ،الالات الن الالل ال،رفيالالة يف الت الالارة الدوليالالة.
فيينا ١7 ،نيسان/أبريل ١99١
 - ١4ات اق إنشا مركز ا نوب .ني( ١ ،أيلول/سبتم ١994
 - ١5ات اقي الالة األم الالم املتح الالدة املتعل الالة يلك الالاالت املس الالت لة وت ،الالايت االعتم الالاد ال الالامنة .نيوي الالورك،
 ١١كانون األول/ديسم ١995
 - ١6ات الاق إنشالالا م الالرو التعالالاون االقت الالادم والتنميالة يف الشالالرق األوسال ولالالال أفري يالالا .ال الالاارة،
 28آب/أرس١996 ،
 - ١7ات اقي ال ال الالة األم ال ال الالم املتح ال ال الالدة ةحال ال ال الالة املس ال ال الالتح ات يف الت ال ال الالارة الدولي ال ال الالة .نيويال ال الالورك ١2 ،ك ال ال الالانون
األول/ديسم 200١
 - ١8ات اقية األمم املتحدة املتعل ة يست دام ا ،ايت اةلكابونية يف الع ود الدولية .نيويورك2٣ ،
تشريا الثان/نوفم 2005
 - ١9االت الالاق املتع الالدد األ ال الراو ةنش الالا حملم الالع ت ك الالد دويل ل الالا البل الالدان النامي الالة ر الالد الس الالاحلية.
نيويورك 24 ،أيلول/سبتم 20١0

الفصل احلادي عشر  -الننل واالتصاالت
ألف  -املسائل اجلمركية

)17-11736 (A

-١

ات الاق التن يالالت امل قال ملشالرو االت اقيالالات ا مركيالالة الدوليالالة املتعل الة يلسالالياحة واملركبالالات ال،رقيالالة
الت ارية ون ل الب ا ع الدويل ال،رقي .ني( ١6 ،حزيران/يونيه ١949

-2

ال وتوكول اة ايف الت اق التن يت امل ق ملشرو االت اقيات ا مركية الدوليالة املتعل الة يلسالياحة
واملركبات ال،رقية الت ارية ون ل الب ا ع الدويل ال،رقي .ني( ١6 ،حزيران/يونيه ١949

-٣

ال وتوكال الالول اة ال الالايف الت ال الالاق التن يال الالت امل ق ال ال ملشال الالرو االت اقيال الالات ا مركيال الالة الدوليال الالة املتعل ال الالة
يلسياحة واملركبات ال،رقية الت ارية ون ل الب ا ع الدويل ال،رقي بشال ن الن الل الالدويل للب الا ع
بوسا ة حاوايت تا عة لنظام دفاتر الن ل ال م الدويل .ني( ١١ ،آذار/مارس ١950

-4

ال وتوكول اة ايف املعدل ألحكام معينة يف ات اق التن يت امل ق ملشرو االت اقيالات ا مركيالة
الدوليالالة املتعل الالة يلسالالياحة واملركبالالات ال،رقيالالة الت اريالالة ون الالل الب الالا ع الالالدويل ال،رقالالي .نيالال(،
 28تشريا الثان/نوفم ١952

-5

االت اقي ال الالة الدولي ال الالة لتس ال الالهيل اس ال الالتداد العين ال الالات الت اري ال الالة ومال ال الواد الدعاي ال الالة .ني ال الال( 7 ،تشال ال الريا
الثان/نوفم ١952

-6

ات اقية التسهيالت ا مركية املتعل ة يلسياحة .نيويورك 4 ،حزيران/يونيه ١954

-7

ال وتوكالالول اة الالايف الت اقيالالة التسالالهيالت ا مركيالالة املتعل الالة يلسالالياحة واملت الالل يسالالتداد و الالق
ومواد الدعاية السياحية نيويورك 4 ،حزيران/يونيه ١954
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-8

االت اقيال ال ال الالة ا مركيال ال ال الالة املتعل ال ال ال الالة يالسال ال ال الالتداد امل ق ال ال ال ال للمركبال ال ال الالات ال،رقي ال ال الالة ا اصال ال ال الالة .نيوي ال ال الالورك،
 4حزيران/يونيه ١954

-9

االت اقية ا مركية بش ن اداوايت .ني( ١8 ،أاير/مايو ١956

 - ١0االت اقي ال ال الالة ا مركي ال ال الالة املتعل ال ال ال الالة يالس ال ال الالتداد امل ق ال ال ال ال للمركبال ال ال الالات ال،رقي ال ال الالة العمومي ال ال الالة .نيال ال ال الال(،
 ١8أاير/مايو ١956
 - ١١االت اقيالالة ا مركيالالة املتعل الالة يالسالالتداد امل ق ال لل،الالا رات ومراك ال النزاالالة لالسالالتعمال ا الالاي.
ني( ١8 ،أاير/مايو ١956
 - ١2االت اقي ال الالة ا مركي ال الالة بشال ال ال ن ق ،ال الالع اللي ال الالار املس ال الالت دمة يف إص ال الالالح مركب ال الالات يال الالوروب .ني ال الال(،
 ١5كانون الثان/يناير ١958
 - ١٣االت اقيالالة ا مركيالالة املتعل الالة يلن الالل الالالدويل للب الالا ع ت ال دفالالاتر الن الالل الالالدويل ال ال م (ات اقي الة
الن ل الدويل ال م) .ني( ١5 ،كانون الثان/يناير ١959
 - ١4االت اقي الالة األوروبي الالة بشال ال ن املعامل الالة ا مركي الالة للوح الالات التحمي الالل املس الالت دمة يف الن الالل ال الالدويل.
ني( 9 ،كانون األول/ديسم ١960
 - ١5االت اقية ا مركية بش ن اداوايت .١972 ،ني( 2 ،كانون األول/ديسم ١972
 - ١6االت اقي ال الالة ا مركي ال الالة املتعل ال الالة يلن ال الالل ال ال الالدويل للب ال الالا ع ت ال ال دف ال ال الاتر الن ال الالل ال ال الالدويل ال ال ال ال م
(ات اقية الن ل الدويل ال م) .ني( ١4 ،تشريا الثان/نوفم ١975
 - ١7االت اقي ال ال الالة الدولي ال ال الالة لتنس ال ال الاليق عملي ال ال الالات رقاب ال ال الالة الس ال ال الاللع علال ال ال ال اد ال ال الالدود .ني ال ال الال( 2١ ،تشال ال ال الريا
األول/أكتوبر ١982
 - ١8االت اقيالالة املتعل الالة يملعاملالالة ا مركيالالة للحالالاوايت املشالالابكة املس التعملة يف الن الالل الالالدويل .نيالال(،
 2١كانون الثان/يناير ١994

ابء  -السري على الطرق

)17-11736 (A

-١

ات اقية السد عل ال،رق .ني( ١9 ،أيلول/سبتم ١949

-2

ال وتوكول املتعلق يلبلدان أو األقاليم احملتلة حاليا .ني( ١9 ،أيلول/سبتم ١949

-٣

بروتوكول الفتات وإشارات ال،رق .ني( ١9 ،أيلول/سبتم ١949

-4

االت اق األورويب املكمل الت اقية السد عل ال،رق لسنة  ١949وبروتوكول الفتات وإشارات
ال،رق لسنة  .١949ني( ١6 ،أيلول/سبتم ١950

-5

االت الالاق األورويب املتعلالالق بت،بيالالق املالالادة  ٣مالالا املرفالالق  7مالالا ات اقيالالة السالالد عل ال ال،الالرق لسالالنة
 ١949بش ن أبعاد وأوسان املركبات املسموح اها يلسال ر علال الرق معينالة لأل الراو املتعاقالدة.
ني( ١6 ،أيلول/سبتم ١950

14/33

-6

االت اق األورويب املتعلق بت،بيق املادة  2٣ما ات اقية السالد علال ال،الرق لسالنة  ،١949بشال ن
أبع الالاد وأوسان املركب الالات املس الالموح اه الالا يلسال ال ر علال ال الالرق معين الالة لأل ال الراو املتعاق الالدة .ني الال(،
 ١6أيلول/سبتم ١950

-7

اةعالن املتعلق النشا رق املرور الدولية الر يسية .ني( ١6 ،أيلول/سبتم ١950

-8

االت الالاق العالالام بش ال ن األنظمالالة االقت الالادية للن الالل ال،رقالالي الالالدويل (أ) ال وتوكالالول اة الايف (ب)
بروتوكول التوقيع .ني( ١7 ،آذار/مارس ١954

-8

(ج) ال وتوكالالول املتعلالالق يعتمالالاد املرفالالق الاليم ١-جملموعالالة ال واعالالد املرف الالة يالت الالاق العالالام بش ال ن
األنظمة االقت ادية للن ل ال،رقي الدويل .ني( ١ ،متوس/يوليه ١954

-9

االت الالاق املتعلالالق بعالمالالات أشالاللال ال،الالرق ،املعالالدل لالت الالاق األورويب امل ال ر  ١6أيلول/سالالبتم
 ١950املكمل الت اقية السالد علال ال،الرق لسالنة  ١949وبروتوكالول الفتالات وإشالارات ال،الرق
لسنة  .١949ني( ١6 ،كانون األول/ديسم ١955

 - ١0االت اقيالة املتعل الة ب الرل الرسالوم علال املركبالات ال،رقيالة امل
الدويل .ني( ١8 ،أاير/مايو ١956

الة لالسالتعمال ا الاي يف السالالد

 - ١١االت اقية املتعل ة بع د الن ل الدويل ال،رقي للب ا ع .ني( ١9 ،أاير/مايو ١956
( - ١١أ) ال وتوكال الالول امللحال الالق يالت اقي ال الالة املتعل ال الالة بع ال الالد الن ال الالل ال ال الالدويل ال،رق ال الالي للب ال الالا ع .ني ال الال(،
 5متوس/يوليه ١978
( - ١١ب) ال وتوكالالول اة الالايف لالت اقيالالة املتعل الالة بع الالد الن الالل الالالدويل ال،رقالالي للب الالا ع بش ال ن و الالق
الشحا اةلكابونية .ني( 20 ،شبا /ف اير 2008
 - ١2االت اقيالالة املتعل الالة ب الالرل الرسالالوم عل ال املركبالالات ال،رقيالالة املسالالت دمة يف الن الالل الالالدويل للب الالا ع.
ني( ١4 ،كانون األول/ديسم ١956
 - ١٣االت اقية املتعل ة ب رل الرسالوم علال املركبالات ال،رقيالة املسالت دمة يف الن الل الالدويل للمسالافريا.
ني( ١4 ،كانون األول/ديسم ١956
 - ١4االت ال ال الالاق األورويب املتعلال ال الالق يلن ال الالل الال ال الالدويل ال،رقال ال الالي للب ال ال الالا ع ا ،ال ال الالرة .نيال ال الال( ٣0 ،أيل ال الالول/
سبتم ١957
( - ١4أ) ال وتوكول املعدل للمالادة  )٣( ١4مالا االت الاق األورويب املال ر  ٣0أيلول/سالبتم ١957
بش ن الن ل الدويل ال،رقي للب ا ع ا ،رة .نيويورك 2١ ،آب/أرس١975 ،
( - ١4ب) ال وتوك الالول املع الالدل للم الالادة ( ١أ) وامل الالادة  )١( ١4وامل الالادة ( )٣( ١4ب) م الالا االت الالاق
األورويب امل ال ال ر  ٣0أيلول/س ال الالبتم  ١957بشال ال ال ن الن ال الالل ال ال الالدويل ال،رق ال الالي للب ال الالا ع ا  ،ال الالرة.
ني( 28 ،تشريا األول/أكتوبر ١99٣
 - ١5االت اق األورويب املتعلق بعالمات ال،رق .ني( ١٣ ،كانون األول/ديسم ١957

)17-11736 (A
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 - ١6االت ال الالاق املتعلال الالق يعتم ال الالاد مواص ال ال ات ت ني ال الالة موح ال الالدة تس ال الالرم عل ال ال املركب ال الالات ذات الع ال الالالت
واملعال الالدات وق،ال الالع الليال الالار الال الالا ميك الالا تركيبهال الالا و/أو اسال الالت دامها يف املركبال الالات ذات الع ال الالالت،
وشال ال ال الالرو االع ال ال ال الاباو املتبال ال ال الالادل يلت ال ال ال الالدي ات املسال ال ال الاللمة وف ال ال ال الالا اهال ال ال الالتة املواص ال ال ال ال ات .نيال ال ال الال(،
 20آذار/مارس ١958
 - ١7االت اق املتعلق يملعدات ا اصة لن الل األرتيالة ال ابلالة للتلال( ويسالت دام تلالك املعالدات للن الل
الدويل لبعض تلك املواد اللتا ية .ني( ١5 ،كانون الثان/يناير ١962
 - ١8االت الالاق األورويب بشال ال ن عم الالل ال الواقم املركب الالات املس الالتعملة يف الن الالل ال،رق الالي ال الالدويل .ني الال(،
 ١9كانون الثان/يناير ١962
 - ١9ات اقية السد عل ال،رق .فيينا 8 ،تشريا الثان/نوفم ١968
 - 20ات اقية الفتات واشارات ال،رق .فيينا 8 ،تشريا الثان/نوفم ١968
 - 2١االت الالاق األورويب بشال ال ن عم الالل ال الواقم املركب الالات املس الالتعملة يف الن الالل ال،رق الالي ال الالدويل .ني الال(،
 ١متوس/يوليه ١970
 - 22االت الالاق املتعلالالق يلن الالل الالالدويل لألرتيالالة ال ابلالالة للتلالال( ويملعالالدات ا اصالالة الوا ال اسالالت دامها
يف ذلك الن ل .ني( ١ ،أيلول/سبتم ١970
 - 2٣االت الالاق األورويب املكمالل الت اقيالالة السالالد علال ال،الالرق الالالا فالالتا يب التوقيالالع عليهالالا يف فيينالالا يف
 8تشريا الثان/نوفم  .١968ني( ١ ،أاير/مايو ١97١
 - 24االت اق األورويب املكمل الت اقية الفتات وإشارات ال،رق الا فتا يب التوقيع عليها يف فيينا
يف  8تشريا الثان/نوفم  .١968ني( ١ ،أاير/مايو ١97١
 - 25ال وتوكال الالول املتعلال الالق بعالمال الالات ال،ال الالرق ،اة ال الالايف لالت ال الالاق األورويب املكمال الالل الت اقيال الالة الفتال الالات
وإش الالارات ال ،الالرق ال الالا ف الالتا يب التوقي الالع عليه الالا يف فيين الالا يف  8تشال الريا الث الالان/نوفم .١968
ني( ١ ،آذار/مارس ١97٣
 - 26االت اقي ال ال الالة املتعل ال ال الالة بع ال ال الالد الن ال الالل ال،رق ال ال الالي ال ال ال الالدويل للمس ال ال الالافريا وأمتع ال الالتهم .ني ال ال الال( ١ ،آذار/
مارس ١97٣
( - 26أ) بروتوك الالول االت اقي الالة املتعل الالة بع الالد الن الالل ال،رق الالي ال الالدويل للمس الالافريا وأمتع الالتهم .نيال الال(،
 5متوس/يوليه ١978
 - 27االت ال ال الالاق املتعل ال الالق يملت،لبال ال الالات الال ال الالدنيا ةصال ال الالدار رتال ال الالن ال يال ال الالادة وإثبال ال الالات صال ال الالحتها .نيال ال الال(،
 ١نيسان/أبريل ١975
 - 28االت ال ال الالاق األورويب املتعل ال ال الالق ب ،ال ال الالرق امل ال ال الالرور الدولي ال ال الالة الر يس ال ال الالية .ني ال ال الال( ١5 ،تشال ال ال الريا الث ال ال الالان/
نوفم ١975
 - 29االت الالاق ادكالالومي الالالدويل املتعلالالق النشالالا ب،اقالالة أتم ال علال املركبالالات الالد املسال ولية قبالالل اللالالد
للبلدان األفري ية .نيويورك ١ ،تشريا األول/أكتوبر ١978
)17-11736 (A
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 - ٣0ات اقي ال الالة املس ال ال ولية املدني ال الالة عال الالا األ ال الرار الناا ال الالة ت ال الالالل ن ال الالل الب ال الالا ع ا  ،ال الالرة عل ال ال ال ،ال الالرق
أو يلسكك ادديدية أو س ا املالحة الداتلية .ني( ١0 ،تشريا األول/أكتوبر ١989
 - ٣١االت الالاق املتعل الالق يعتم الالاد ش الالرو موح الالدة لل ح الالن الت ال ال الالدورم للمركب الالات ذات الع الالالت
واالعاباو املتبادل تا ال حن .فيينا ١٣ ،تشريا الثان/نوفم ١997
 )١( - ٣١ال اعدة رقم ” - ١أحكالام موحالدة مالا أ الل عمليالات ال حالن الت نيالة الدوريالة للمركبالات
ذات الع الت فيما يتعلق حبماية البي ة“ .ني( ١4 ،كانون األول/ديسم 200١
 )2( - ٣١ال اع الالدة رق الالم  - 2أحك الالام موح الالدة لل ح الالن الت ال ال ال الالدورم للمركب الالات ذات الع الالالت
فيما يتعلق ب الحيتها للسد عل ال،رق .ني( ١٣ ،تشريا الثان/نوفم 2009
 - ٣2االت اق املتعلق بو ع أنظمة ت نية عاملية للمركبات ذات الع الت واملعدات وق،ع الليالار الالا
ميك ال ال الالا تركيبه ال ال ال الالا و/أو اس ال ال ال الالت دامها يف املركب ال ال ال الالات ذات الع ال ال ال الالالت .ني ال ال ال الال( 25 ،حزي ال ال ال الران/
يونيه ١998
 - ٣٣ات اق ال،رق الدولية يف املشرق العريب .بدوت ١0 ،أاير/مايو 200١
 - ٣4االت اق ادكومي الدويل املتعلق بشبكة ال،ريق اآلسيوم السالريع .ينكالوك ١8 ،تشالريا الثالان/
نوفم 200٣

جيم  -الننل ابلسك احلديدية
-١

االت اقية الدولية لتسهيل عبور املسافريا وأمتعتهم للحدود بواس،ة السكك ادديدية .ني(،
 ١0كانون الثان/يناير ١952

-2

االت اقي ال الالة الدولي ال الالة لتس ال الالهيل عبال الالور الب ال الالا ع للح ال الالدود بواس ال الال،ة الس ال الالكك ادديدي ال الالة .ني ال الال(،
 ١0كانون الثان/يناير ١952

-٣

االت ال الالاق األورويب املتعل ال الالق ل،ال الالو الس ال الالكك ادديدي ال الالة الدولي ال الالة الر يس ال الالية .ني ال الال( ٣١ ،أاير/
مايو ١985

-4

االت ال الالاق املتعلال الالق يلسال الالكك ادديديال الالة الدوليال الالة يف املشال الالرق العال الالريب .بال الالدوت ١4 ،نيسال الالان/أبريل
200٣

-5

االت ال ال الالاق ادك ال الالومي الال ال الالدويل املتعل ال الالق بشال ال الالبكة السال ال الالكك ادديدي ال الالة العال ال الالابرة آلسال ال الاليا .ال ال الالاكرات،
 ١2نيسان/أبريل 2006

-6

االت اقية املتعل ة ية را ات ا مركية الدولية لعبور الب ا ع يلسالكك ادديديالة يف إ الار أذون
الشال ال الالحا ال ال ال الالادرة و ال ال ال ات ال ال الالاق الن ال الالل الال ال الالدويل للب ال ال الالا ع يلسال ال الالكك ادديديال ال الالة .نيال ال الال(،
 9شبا /ف اير 2006

دال  -الننل املائي
-١
)17-11736 (A

االت اقي ال ال الالة املتعل ال ال الالة بتحدي ال ال الالد مس ال ال ال ولية م ال ال الالالك س ال ال ال ا املالح ال ال الالة الداتلي ال ال الالة .ني ال ال الال( ١ ،آذار/
مارس ١97٣

17/33

-١

(أ) بروتوك الالول االت اقيال الالة املتعل ال الالة بتحديال الالد مس ال ال ولية مال الالالك س ال ال ا املالحال الالة الداتليال الالة .نيال الال(،
 5متوس/يوليه ١978

-2

ات اقية ع د الن ل الدويل للمسافريا وأمتعتهم يل،رق املا ية الداتلية .ني( 6 ،شبا /ف اير
١976

-2

(أ) بروتوكالول ات اقيالة ع الد الن الالل الالدويل للمسالافريا وأمتعالتهم يل،الالرق املا يالة الداتليالة .نيالال(،
 5متوس/يوليه ١978

-٣

ات اقية األمم املتحدة للن ل البحرم للب ا ع .١978 ،اامبورغ ٣١ ،آذار/مارس ١978

-4

االت اقيال ال ال الالة الدوليال ال ال الالة املتعل ال ال ال الالة يالمتيال ال ال الالاسات والرا ال ال الالوانت البحريال ال ال الالة .١99٣ ،نيال ال ال الال( 6 ،أاير/
مايو ١99٣

-5

االت ال الالاق األورويب بش ال ال ال ن ال ،ال الالرق املا ي ال الالة الداتلي ال الالة الر يس ال الالية ذات األيمهي ال الالة الدولي ال الالة .ني ال الال(،
 ١9كانون الثان/يناير ١996

-6

االت الالاق األورويب املتعل الالق بن الالل الب الالا ع ا  ،الالرة يل ،الالرق املا ي الالة الداتلي الالة .ني الال( 26 ،أاير/
مايو 2000

-7

م الالتكرة الت الالاام بشال ال ن التع الالاون يف حمل الالال الن الالل البح الالرم يف املش الالرق الع الالريب .دمش الالق 9 ،أاير/
مايو 2005

-8

ات اقيالالة األمالالم املتحالالدة املتعل الالة بع الالود الن الالل الالالدويل للب الالا ع عالالا ريالالق البحالالر كليالالا أو ز يالالا.
نيويورك ١١ ،كانون األول/ديسم 2008

هاء  -الننل املتعدد الوسائط
-١

ات اقيالالة األمالالم املتحالالدة املتعل الالة بن الالل الب الالا ع الالالدويل املتعالالدد الوسالالا  .نيالال( 24 ،أاير/مالالايو
١980

-2

االت ال الالاق األورويب املتعل ال الالق ل،ال الالو الن ال الالل ال ال الالدويل املش ال الابك واملنش ال الالتت ذات ال ال الاللة .ني ال الال(،
 ١شبا /ف اير ١99١

-2

(أ) بروتوكول الن ل املشابك يل،رق املا يالة الداتليالة امللحالق يالت الاق األورويب املتعلالق ل،الو الن الل
الدويل املشابك واملنشتت ذات ال لة لعام  .١99١ني( ١7 ،كانون الثان/يناير ١997

-٣

االت اق ادكومي الدويل بش ن املوانن ا افة ،ينكوك ١ ،أاير/مايو 20١٣

الفصل الثاين عشر  -املالحة

)17-11736 (A

-١

ات اقية املنظمة البحرية الدولية .ني( 6 ،آذار/مارس ١948

-١

(أ) تعال ال الالديالت عل ال ال ال امل ال ال الالادت  ١7و  ١8م ال ال الالا ات اقي ال ال الالة املنظم ال ال الالة البحري ال ال الالة الدولي ال ال الالة .لن ال ال الالدن،
 ١5أيلول/سبتم ١964

18/33

-١

(ب) تع ال الالديل عل ال ال امل ال الالادة  28م ال الالا ات اقي ال الالة املنظم ال الالة البحري ال الالة الدولي ال الالة .لن ال الالدن 28 ،أيل ال الالول/
سبتم ١965

-١

(ج) تع الالديالت عل ال امل الواد  ١0و  ١6و  ١7و  ١8و  20و  28و  ٣١و  ٣2م الالا ات اقي الالة
املنظمة البحرية الدولية .لندن ١7 ،تشريا األول/أكتوبر ١974

-١

(د) تعال الالديالت علال ال عن ال الوان ات اقيال الالة املنظمال الالة البحريال الالة الدوليال الالة وأحكامهال الالا املو ال الالوعية .لنال الالدن،
 ١4تشريا الثان/نوفم  ١975و  9تشريا الثان/نوفم ١977

-١

(ا الال) تعالالديالت عل ال ات اقيالالة املنظمالالة البحريالالة الدوليالالة تتعلالالق ال ال ا الالابع م سسالالي عل ال
التعاون الت يف االت اقية .لندن ١7 ،تشريا الثان/نوفم ١977

نالالة

-١

(و) تعديالت عل املواد  ١7و  ١8و  20و  5١ما ات اقية املنظمالة البحريالة الدوليالة .لنالدن،
 ١5تشريا الثان/نوفم ١979

-١

(س) تعال الالديالت عل ال ال ات اقيال الالة املنظمال الالة البحريال الالة الدوليال الالة( ،إ ال ال ا ال الالابع م سسال الالي عل ال ال
التيسد) .لندن 7 ،تشريا الثان/نوفم ١99١

نال الالة

-١

(ح) تعديالت عل ات اقية املنظمة البحرية الدولية .لندن 4 ،تشريا الثان/نوفم ١99٣

-2

االت اقيال ال الالة املتعل ال ال الالة ب يال ال الالاس وتس ال ال ال يل الس ال ال ال ا املسال ال الالت دمة يف املالحال ال الالة الداتليال ال الالة .ينك ال الالوك،
 22حزيران/يونيه ١956

-٣

ات اقي ال ال الالة توحي ال ال الالد قواع ال ال الالد معين ال ال الالة متعل ال ال الالة حب ال ال الواد الت ال ال الالادم يف املالح ال ال الالة الداتلي ال ال الالة .ني ال ال الال(،
 ١5آذار/مارس ١960

-4

ات اقية تس يل س ا املالحة الداتلية .ني( 25 ،كانون الثان/يناير ١965

-5

االت اقية املتعل ة حبمولة س ا املالحية الداتلية .ني( ١5 ،شبا /ف اير ١966

-6

االت اقي ال الالة املتعل ال الالة دون ال الالة ل واع ال الالد س ال الاللوك احت ال الالادات ا ،ال ال الو البحري ال الالة .ني ال الال( 6 ،نيس ال الالان/
أبريل ١974

-7

ات اقية األمم املتحدة املتعل ة بشرو تس يل الس ا .ني( 7 ،شبا /ف اير ١986

-8

االت اقية الدولية بش ن ح ز الس ا لعام  .١999ني( ١2 ،آذار/مارس ١999

الفصل الثالث عشر  -اإلحصاءات االاقتصادية

)17-11736 (A

-١

ال وتوكالالول املعالالدل لالت اقيالالة الدوليالالة املتعل الالة يةح الالا ات االقت الالادية ،املوقعالالة يف نيالال( يف
 ١4كانون األول/ديسم  .١928يري  9 ،كانون األول/ديسم ١948

-2

االت اقي ال ال الالة الدولي ال ال الالة املتعل ال ال الالة يةح ال ال الالا ات االقت ال ال الالادية ،املوقع ال ال الالة يف ني ال ال الال( يف  ١4ك ال ال الالانون
األول/ديس ال ال ال ال ال ال ال الالم  ، ١928واملعدل ال ال ال ال ال ال ال الالة يل وتوكال ال ال ال ال ال ال الالول املوق ال ال ال ال ال ال ال الالع يف يريال ال ال ال ال ال ال ال ال يف  9ك ال ال ال ال ال ال ال الالانون
األول/ديسم  .١948يري  9 ،كانون األول/ديسم ١948

19/33

-٣

(أ) االت اقي الالة الدولي الالة املتعل الالة يةح الالا ات االقت الالادية .ني الال( ١4 ،ك الالانون األول/ديس الالم
١928

-٣

(ب) بروتوكول .ني( ١4 ،كانون األول/ديسم ١928

الفصل الرالع عشر  -املسائل الرتلوية والثنافية
-١

االت اق املتعلق بتسهيل التداول الدويل للمواد الب الرية والسالمعية ذات ال،الابع الاببالوم والعلمالي
والث ايف .ليك سكس  ،نيويورك ١5 ،متوس/يوليه ١949

-2

ات ال الالاق اس ال الالتداد امل ال ال الواد الاببوي ال الالة والعلمي ال الالة والث افي ال الالة .لي ال الالك سكس ال ال ال  ،نيوي ال الالورك 22 ،تش ال ال الريا
الثان/نوفم ١950

-٣

االت اقي الالة الدولي الالة دماي الالة امل ال ديا ومنت الالي التس ال يالت ال الالوتية واملنظم الالات اةذاعي الالة .روم الالا،
 26تشريا األول/أكتوبر ١96١

-4

ات اقيالة اايالالة منت الي التسال يالت ال الالوتية مالا استنسالالا تسال يالعم بالدون تالالرتين .نيالال(،
 29تشريا األول/أكتوبر ١97١

-5

بروتوكال الالول ات ال الالاق اسال الالتداد امل ال الواد الاببويال الالة والعلميال الالة والث افيال الالة امل ال ال ر  22تش ال الريا الثال الالان/نوفم
 .١950ندويب 26 ،تشريا الثان/نوفم ١976
امعة السالم .نيويورك 5 ،كانون األول/ديسم ١980

-6

االت اق الدويل ةنشا

-7

النظ ال ال ال الالام األساس ال ال ال الالي للمرك ال ال ال الالز ال ال ال ال الالدويل للهندس ال ال ال الالة الوراثي ال ال ال الالة والتكنولو ي ال ال ال الالا اديوي ال ال ال الالة .مدري ال ال ال الالد،
 ١٣أيلول/سبتم ١98٣

-7

(أ) بروتوكول ا لسة املسالت ن ة فالوق العالادة ةنشالا املركالز الالدويل للهندسالة الوراثيالة والتكنولو يالا
اديوية .فيينا 4 ،نيسان/أبريل ١984

-7

(ب) تع الالديالت علال ال املال الالادت  )6( 6و  )١( 7للنظال الالام األساسال الالي للمركال الالز الال الالدويل للهندسال الالة
الوراثية والتكنولو يا اديوية .تريستا ،إي،اليا ٣ ،كانون األول/ديسم ١996

-7

(ج) ال وتوكول امللحق يلنظام األساسي للمركز الدويل للهندسة الوراثيالة والتكنولو يالا اديويالة.
تريستا ،إي،اليا 24 ،تشريا األول/أكتوبر 2007

الفصل اخلامس عشر  -اإلعالن عن وفاة املفنودين

)17-11736 (A

-١

االت اقي الالة املتعل الالة يةع الالالن ع الالا وف الالاة امل الالوديا .لي الالك سكسال ال  ،نيوي الالورك 6 ،نيس الالان/أبريل
١950

-2

بروتوكال الالول متدي ال الالد ف ال الالابة سال ال الراين االت اقي ال الالة املتعل ال الالة يةع ال الالالن ع ال الالا وف ال الالاة امل ال الالوديا .نيويال الالورك،
 ١6كانون الثان/يناير ١957

-٣

بروتوكالالول ديالالد متديالالد فالالابة س الراين االت اقيالالة املتعل الالة يةعالالالن عالالا وفالالاة امل الالوديا .نيويالالورك،
 ١5كانون الثان/يناير ١967
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الفصل السادس عشر  -وضع املرأة
-١

ات اقية اد وق السياسية للمرأة .نيويورك ٣١ ،آذار/مارس ١95٣

-2

ات اقية نسية املرأة املتزو ة .نيويورك 20 ،شبا /ف اير ١957

-٣

ات اقيالالة الر الالا يلالالزواج وادالالد األدىن لسالالا الالالزواج وتس ال يل ع الالود الالالزواج .نيويالالورك ١0 ،كالالانون
األول/ديسم ١962

الفصل السالع عشر  -حرية اإلعالم
-١

االت اقية ا اصة يدق الدويل يف الت حيا .نيويورك ٣١ ،آذار/مارس ١95٣

الفصل الثامن عشر  -املسائل اجلنائية
-١

ال وتوكالالول املعالالدل لالت اقيالالة ا اصالالة يلالالرق املوقعالالة يف نيالال( يالالوم  25أيلول/سالالبتم .١926
نيويورك 7 ،كانون األول/ديسم ١95٣

-2

االت اقي الالة ا اص الالة يلال الالرق ،املوقع الالة يف ني الال( يف  25أيلول/سال الالبتم  ١926واملعدل الالة و ال ال
ال وتوكول .نيويورك 7 ،كانون األول/ديسم ١95٣

-٣

االت اقية ا اصة يلرق .ني( 25 ،أيلول/سبتم ١926

-4

االت اقيالة التكميليالة ةب،الالال الالرق و الارة الرقيالالق واألعالراو واملمارسالات الشالالبيهة يلالرق .نيالال(،
 7أيلول/سبتم ١956

-5

االت اقية الدولية ملناا ة أتت الراا ا .نيويورك ١7 ،كانون األول/ديسم ١979

-6

االت اقيالالة الدوليالالة ملناا الالة نيالالد املرتزقالالة واسالالت دامهم ومتالالويلهم وتالالدريبهم .نيويالالورك 4 ،كالالانون
األول/ديسم ١989

-7

ات اقي الالة من الالع ا ال الرا م املرتكب الالة الالد األش ال ال اي املتمتع ال ال حبماي الالة دولي الالة ،الالا ف الاليهم املو الالون
الدوليون ،واملعاقبة عليها .نيويورك ١4 ،كانون األول/ديسم ١97٣

-8

االت اقي الالة املتعل الالة بس الالالمة م الالو ي األم الالم املتح الالدة واألف الراد امل الرتب،
األول/ديسم ١994

الالا .نيوي الالورك 9 ،ك الالانون

-8

(أ) ال وتوكالالول االتتيالالارم لالت اقيالالة املتعل الالة بسالالالمة مالالو ي األمالالم املتحالالدة واألف الراد امل الرتب،
ا .نيويورك 8 ،كانون األول/ديسم 2005

-9

االت اقي ال ال ال الالة الدولي ال ال ال الالة ل م ال ال ال الالع ااه م ال ال ال الالات اةراابيال ال ال الالة يل نابال ال ال الالل .نيويال ال ال الالورك ١5 ،ك ال ال ال الالانون األول/
ديسم ١997

 - ١0نظام روما األساسي للمحكمة ا نا ية الدولية .روما ١7 ،متوس/يوليه ١998
( - ١0أ) تع ال ال الالديل امل ال ال الالادة  8م ال ال الالا نظ ال ال الالام روم ال ال الالا األساس ال ال الالي للمحكمال ال الالة ا نا ي ال ال الالة الدولي ال ال الالة .كمب ال ال الالاال،
 ١0حزيران/يونيه 20١0
)17-11736 (A
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( - ١0ب) تعالالديالت متعل الالة ارميالالة العالالدوان مدتلالالة عل ال نظالالام رومالالا األساسالالي للمحكمالالة ا نا يالالة
الدولية .كمباال ١١ ،حزيران/يونيه 20١0
( - ١0ج) تع ال الالديل امل ال الالادة  ١24م ال الالا نظ ال الالام روم ال الالا األساس ال الالي للمحكمال الالة ا نا ي ال الالة الدولي ال الالة .الا ال الالام،
 26تشريا الثان/نوفم 20١5
 - ١١االت اقية الدولية ل مع متويل اةرااب .نيويورك 9 ،كانون األول/ديسم ١999
 - ١2ات اقية األمالم املتحالدة ملكافحالة ا رميالة املنظمالة عال الو نيالة .نيويالورك ١5 ،تشالريا الثالان/نوفم
2000
( - ١2أ) بروتوكالالول منالالع وقمالالع ومعاقبالالة اال الالار يألشال اي ،ولاصالالة النسالالا واأل الالال ،املكمالالل الت اقيالالة
األمم املتحدة ملكافحة ا رمية املنظمة ع الو نية .نيويورك ١5 ،تشريا الثان/نوفم 2000
( - ١2ب) بروتوكول مكافحة عري املها ريا عا ريق الال والبحالر وا الو ،املكمالل الت اقيالة األمالم
املتحدة ملكافحة ا رمية املنظمة ع الو نية .نيويورك ١5 ،تشريا الثان/نوفم 2000
( - ١2ج) بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأ زا ها ومكوانعا والتتدة واال الار الا ب الورة
رالالد مشالالروعة ،املكمالالل الت اقيالالة األمالالم املتحالالدة ملكافحالالة ا رميالالة املنظمالالة عال الو نيالالة .نيويالالورك،
 ٣١أاير/مايو 200١
 - ١٣االت ال ال الالاق املتعلال ال الالق يمتي ال ال الالاسات احملكمال ال الالة ا نا ي ال ال الالة الدولي ال ال الالة وح ال ال ال الاانعا .نيويال ال الالورك 9 ،أيلال ال الالول/
سبتم 2002
 - ١4ات اقية األمم املتحدة ملكافحة ال ساد .نيويورك ٣١ ،تشريا األول/أكتوبر 200٣
 - ١5االت اقية الدولية ل مع أعمال اةرااب النووم .نيويورك ١٣ ،نيسان/أبريل 2005

الفصل التاسع عشر  -السلع األساسية

)17-11736 (A

-١

االت ال الالاق الال الالدويل لزي ال ال الزيتال الالون لسال الالنة  .١956نيال الال( ١7 ،تش ال الريا األول/أكتال الالوبر ،١955
ونيويورك ١5 ،تشريا الثان/نوفم ١955

-2

ال وتوك الالول املعال الالدل لالت ال الالاق الال الالدويل لزي ال ال الزيت الالون لسال الالنة  .١956نيال الال( ٣١ ،أذار/مال الالارس
 ١958و  ٣نيسان/أبريل ١958

-٣

االت ال الالاق ال ال الالدويل لزيال ال ال الزيتال الالون لس ال الالنة  ،١956ب ال الاليلته املعدل ال الالة ب وتوكال الالول  ٣نيس ال الالان/أبريل
 .١958ني( ٣ ،نيسان/أبريل ١958

-4

االت اق الدويل للنب لسنة  .١962نيويورك 28 ،أيلول/سبتم ١962

-5

االت اق الدويل للنب لسنة  .١968نيويورك ١8 ،و  ٣١آذار/مارس ١968

-5

(أ) متديد االت اق الدويل للنب لسنة  ١968وتعديالته اللتان وافق عليهما اجملل الالدويل للالنب
يف قرارة  264امل ر  ١4نيسان/أبريل  ١4 .١97٣نيسان/أبريل ١97٣

22/33

-5

(ب) االت الالاق ال الالدويل لل الالنب لس الالنة  ،١968ب الاليلته ال الالا م الالدداا اجملل ال ال الالدويل لل الالنب م الالع إدت الالال
تعديالت عليها يف ال رار رقم  264امل ر  ١4نيسان/أبريل  ١4 .١97٣نيسان/أبريل ١97٣

-5

(ج) بروتوك الالول اس الالتمرار ن الالاذ االت الالاق ال الالدويل لل الالنب لس الالنة  ،١968ب الاليلته املم الالددة .لن الالدن،
 26أيلول/سبتم ١974

-5

(د) االت الالاق الالالدويل للالالنب لسالالنة  ،١968ب الاليلته املمالالددة و ال بروتوكالالول  26أيلول/سالالبتم
 26 .١974أيلول/سبتم ١975

-6

االت اق الدويل للسكر لسنة  .١968نيويورك ٣ ،و  24كانون األول/ديسم ١968

-7

االت اق املنشن ماعة وس ااهند آلسيا .ينكوك ١2 ،كانون األول/ديسم ١968

-8

االت اق املنشن لل ماعة الدولية لل ل ل .ينكوك ١6 ،نيسان/أبريل ١97١

-9

االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .١972ني( 2١ ،تشريا األول/أكتوبر ١972

 - ١0االت اق الدويل للسكر لسنة  .١97٣ني( ١٣ ،تشريا األول/أكتوبر ١97٣
( - ١0أ) متديد لالت اق الدويل للسكر لسنة  .١97٣ني( ٣0 ،أيلول/سبتم ١975
( - ١0ب) االت اق الدويل للسكر لسنة  .١97٣ني( ٣0 ،أيلول/سبتم ١975
( - ١0ج) التمدي ال الالد الث ال الالان لالت ال الالاق ال ال الالدويل للس ال الالكر لس ال الالنة  ،١97٣ب ال الاليلته املم ال الالددة .ني ال الال(،
 ١8حزيران/يونيه ١976
( - ١0د) االت اق الدويل للسكر لسنة  .١97٣ني( ١8 ،حزيران/يونيه ١976
( - ١0االال) التمديالالد الثالال لالت الالاق الالالدويل للسالالكر لسالالنة  ،١97٣ب الاليلته املعالالاد متديالالداا .نيالال(،
 ٣١آب/أرس١977 ،
 - ١١االت اق املنشن لل ندوق اآلسيوم لت ارة األرس .ينكوك ١6 ،آذار/مارس ١97٣
 - ١2بروتوك ال الالول اسال ال الالتمرار ن ال الالاذ االت ال ال الالاق ال ال الالدويل للال ال الالنب لس ال الالنة  ،١968ب ال ال الاليلته املم ال الالددة .لنال ال الالدن،
 26أيلول/سبتم ١974
 - ١٣االت اق الدويل ا ام لل دير لسنة  .١975ني( 2١ ،حزيران/يونيه ١975
 - ١4االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .١975ني( 20 ،تشريا األول/أكتوبر ١975
 - ١5االت اق الدويل للنب لسنة  .١976لندن ٣ ،كانون األول/ديسم ١975
( - ١5أ) متديد االت اق الدويل للنب لسنة  .١976لندن 25 ،أيلول/سبتم ١98١
( - ١5ب) االت اق الدويل للنب لسنة  ،١976ب يلته املمددة .لندن 25 ،أيلول/سبتم ١98١
 - ١6االت اق املنشن للراب،ة الدولية لابوي) الشام .ني( ٣١ ،آذار/مارس ١977
 - ١7االت اق املنشن ملركز نوب شرق آسيا ألعمال البح والت،وير املتعل الة يل الدير .ينكالوك،
 28نيسان/أبريل ١977
)17-11736 (A
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 - ١8االت اق الدويل للسكر لسنة  .١977ني( 7 ،تشريا األول/أكتوبر ١977
( ١8 - ١8أ) متدي ال ال الالد االت ال ال الالاق ال ال ال الالدويل للس ال ال الالكر لس ال ال الالنة  .١977واش ال ال الالن،ا 20 ،تش ال ال ال الريا الث ال ال الالان/
نوفم  ١98١و  2١أاير/مايو  ،١982ني( 2١ ،أاير/مايو ١982
 - ١9االت اق املنشن للمكت الدويل لألتشاب املدارية .ني( 9 ،تشريا الثان/نوفم ١977
 - 20االت اق الدويل للم،ا ال،بيعي لسنة  .١979ني( 6 ،تشريا األول/أكتوبر ١979
 - 2١االت اق املنشن لل ندوق املشابك للسلع األساسية .ني( 27 ،حزيران/يونيه ١980
 - 22االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .١980ني( ١9 ،تشريا الثان/نوفم ١980
 - 2٣االت اق الدويل السادس لل دير .ني( 26 ،حزيران/يونيه ١98١
 - 24االت ال ال الالاق ال ال ال الالدويل لل ال ال الالوت ومنت ال ال الالات ا ال ال الالوت لس ال ال الالنة  .١982ني ال ال الال( ١ ،تشال ال ال الريا األول/
أكتوبر ١982
 - 25االت اق الدويل للنب لسنة  .١98٣نيويورك ١6 ،أيلول/سبتم ١982
( - 25أ) متديد االت اق الدويل للنب لسنة  .١98٣لندن ٣ ،متوس/يوليه ١989
( - 25ب) االت اق الدويل للنب لسنة  .١98٣لندن ١6 ،أيلول/سبتم ١982
( - 25ج) التمدي ال ال ال الالد الث ال ال ال الالان لالت ال ال ال الالاق ال ال ال ال الالدويل لل ال ال ال الالنب لس ال ال ال الالنة  ،١98٣ب ال ال ال الاليلته املعدل ال ال ال الالة .لن ال ال ال الالدن،
 28أيلول/سبتم ١990
( - 25د) االت اق الدويل للنب لسنة  .١98٣نيويورك ١6 ،أيلول/سبتم ١982
( - 25اال ال ال الال) التمدي ال ال الالد الثالال ال ال ال لالت ال ال الالاق ال ال ال الالدويل لل ال ال الالنب لس ال ال الالنة  ،١98٣ب ال ال الاليلته املعدل ال ال الالة .لن ال ال الالدن،
 27أيلول/سبتم ١99١
( - 25و) االت اق الدويل للنب لسنة  .١98٣نيويورك ١ ،تشريا األول/أكتوبر ١992
( - 25س) التمدي الالد الراب الالع لالت الالاق ال الالدويل لل الالنب لس الالنة  ،١98٣ب الاليلته املعدل الالة .لن الالدن ١ ،تشال الريا
األول/أكتوبر ١99٣
( - 25ح) االت اق الدويل للنب لسنة  .١98٣لندن ١ ،تشريا األول/أكتوبر ١99٣
 - 26االت اق الدويل لألتشاب املدارية لعام  .١98٣ني( ١8 ،تشريا الثان/نوفم ١98٣
 - 27االت اق الدويل للسكر لسنة  .١984ني( 5 ،متوس/يوليه ١984
( - 28أ) االت ال الالاق الال الالدويل لل مال الالا لسال الالنة ( :١986أ) ات اقيال الالة ال الالارة ال مال الالا لسال الالنة  .١986لنال الالدن،
 ١4آذار/مارس ١986
( - 28ب) االت اق الدويل لل ما لسنة ( :١986ب) ات اقية املعونة اللتا يالة لسالنة  .١986لنالدن،
 ١٣آذار/مارس ١986
 - 29اتت اصات ال ريق الدراسي الدويل املع يلنيكل .ني( 2 ،أاير/مايو ١986
)17-11736 (A
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 - ٣0االت اق الدويل لزي الزيتون وسيتون املا دة لسنة  .١986ني( ١ ،متوس/يوليه ١986
( - ٣0أ) بروتوكالول عالالام  ١99٣لتمديالد االت الالاق الالالدويل لزيال الزيتالالون وسيتالون املا الالدة لسالالنة .١986
ني( ١0 ،آذار/مارس ١99٣
( - ٣0ب) االت الالاق ال الالدويل لزيال ال الزيت الالون وسيت الالون املا الالدة لس الالنة  ،١986ب الاليلته املعدل الالة واملم الالددة
لعام  .١99٣ني( ١ ،متوس/يوليه ١986
 - ٣١االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .١986ني( 25 ،متوس/يوليه ١986
 - ٣2االت اق الدويل للم،ا ال،بيعي لسنة  .١987ني( 6 ،تشريا األول/أكتوبر ١987
 - ٣٣االت اق الدويل للسكر لسنة  .١987لندن ١١ ،أيلول/سبتم ١987
 - ٣4اتت اصات ال ريق الدراسي الدويل املع يل دير .نيويورك 7 ،نيسان/أبريل ١989
 - ٣5اتت اصات ال ريق الدراسي الدويل املع يلنحاس .ني( 24 ،شبا /ف اير ١989
 - ٣6االت اق الدويل لل وت ومنت ات ا وت لسنة  .١989ني( ٣ ،تشريا الثان/نوفم ١989
 - ٣7االت اق الدويل للسكر لسنة  .١992ني( 20 ،آذار/مارس ١992
 - ٣8االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .١99٣ني( ١6 ،متوس/يوليه ١99٣
 - ٣9االت اق الدويل لألتشاب املدارية لسنة  .١994ني( 26 ،كانون الثان/يناير ١994
 - 40االت اق الدويل للنب لسنة  .١994لندن ٣0 ،آذار/مارس ١994
( - 40أ) االت الالاق الالالدويل للالالنب لسالالنة  ،١994ب الاليلته املمالالددة ح ال  ٣0أيلول/سالالبتم  200١مالالع
تعديالت ،و ال رار رقم  ٣84التم ا تة اجملل الدويل للنب يف لندن يف  2١متوس/يوليه
 .١999لندن ٣0 ،آذار/مارس ١994
( - 4١أ) االت اقية املتعل ة بت ارة ادبوب لسنة  .١995لندن 7 ،كانون األول/ديسم ١994
( - 4١ب) ات اقية املعونة اللتا ية لسنة  .١995لندن 5 ،كانون األول/ديسم ١994
( - 4١ج) ات اقية املعونة اللتا ية لسنة  .١999لندن ١٣ ،نيسان/أبريل ١999
 - 42االت اق الدويل للم،ا ال،بيعي لسنة  .١994ني( ١7 ،شبا /ف اير ١995
 - 4٣االت اق الدويل للنب لسنة  .200١لندن 28 ،أيلول/سبتم 2000
 - 44االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .200١ني( 2 ،آذار/مارس 200١
 - 45االت الالاق املنشالالن التت اصالالات ال ريالالق الالالدويل لدراسالالة مسالالا ل ا الالوت لسالالنة  .200١نيالال(،
 ١٣آذار/مارس 200١
 - 46االت اق الدويل لألتشاب املدارية لسنة  .2006ني( 27 ،كانون الثان/يناير 2006
 - 47االت اق الدويل للكاكاو لسنة  .20١0ني( 25 ،حزيران/يونيه 20١0
 - 48ات اقية املساعدة اللتا ية .لندن 25 ،نيسان/أبريل 20١2
)17-11736 (A
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 - 49االت اق الدويل لزي الزيتون وسيتون املا دة لعام  .20١5ني( 9 ،تشريا األول/أكتوبر 20١5

الفصل العشرون  -التزامات النفنة
-١

ات اقية حت يل الن ة يف ا ارج .نيويورك 20 ،حزيران/يونيه ١956

الفصل احلادي والعشرون  -اقانون البحار
-١

ات اقية البحر اةقليمي واملن ،ة املتامخة .ني( 29 ،نيسان/أبريل ١958

-2

ات اقية أعايل البحار .ني( 29 ،نيسان/أبريل ١958

-٣

ات اقية صيد األمساك وح ظ املوارد ادية ألعايل البحار .ني( 29 ،نيسان/أبريل ١958

-4

ات اقية ا رو ال ارم .ني( 29 ،نيسان/أبريل ١958

-5

ال وتوك الالول االتتي الالارم للتوقي الالع املتعل الالق يلتس الالوية اةلزامي الالة للمناسع الالات .ني الال( 29 ،نيس الالان/
أبريل ١958

-6

ات اقية األمم املتحدة ل انون البحار .مونتيلو يم ١0 ،كانون األول/ديسم ١982

-6

(أ) االت اق املتعلق بتن يت ا ز ادادم عشالر مالا ات اقيالة األمالم املتحالدة ل الانون البحالار امل رتالة
 ١0كانون األول/ديسم  .١982نيويورك 28 ،متوس/يوليه ١994

-7

ات اق تن يت ما تت منه ات اقية األمم املتحدة ل انون البحالار امل رتالة  ١0كالانون األول/ديسالم
 ١982مال الالا أحك ال الالام بش ال ال ن ح ال الالظ وإدارة األرص ال الالدة الس ال الالمكية املتداتل ال الالة املن ال الالا ق واألرص ال الالدة
السمكية الكثدة االرحتال .نيويورك 4 ،آب/أرس١995 ،

-8

ات اق امتياسات احملكمة الدولية ل انون البحار وح اانعا .نيويورك 2٣ ،أاير/مايو ١997

-9

ال وتوك ال ال الالول املتعل ال ال الالق يمتيال ال ال الالاسات السال ال ال الالل،ة الدوليال ال ال الالة ل ال ال ال الالا البحال ال ال الالار وح ال ال ال الالاانعا .كنلس ال ال الالتون،
 27آذار/مارس ١998

الفصل الثاين والعشرون  -التحكيم التجاري
-١

ات اقية االعاباو ب رارات التحكيم األ نبية وتن يتاا .نيويورك ١0 ،حزيران/يونيه ١958

-2

االت اقية األوروبية للتحكيم الت ارم الدويل .ني( 2١ ،نيسان/أبريل ١96١

-٣

ات اقية األمم املتحدة بش ن الشال افية يف التحكاليم التعااالدم بال املسالتثمريا والالدول .نيويالورك،
 ١0كانون األول/ديسم 20١4

الفصل الثالث والعشرون  -اقانون املعاهدات

)17-11736 (A

-١

ات اقية فيينا ل انون املعاادات .فيينا 2٣ ،أاير/مايو ١969

-2

ات اقية فيينا الفة الدول يف املعاادات .فيينا 2٣ ،آب/أرس١978 ،
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-٣

ات اقيالالة فيينالالا ل الالانون املعااالالدات املع الالودة بال الالالدول واملنظمالالات الدوليالالة أو فيمالالا بال املنظمالالات
الدولية .فيينا 2١ ،آذار/مارس ١986

الفصل الرالع والعشرون  -الفضاء اخلارجي
-١

ات اقي الالة تسال ال يل األ س الالام امل،ل الالة يف ال الالا ا الالار ي .نيوي الالورك ١2 ،تشال الريا الث الالان/نوفم
١974

-2

االت الالاق امل الالنظم ألنش الال،ة ال الالدول عل ال ال س الال،ا ال م الالر واأل ال الرام الس الالماوية األت الالرر .نيوي الالورك،
 5كانون األول/ديسم ١979

الفصل اخلامس والعشرون  -االتصاالت السلكية والالسلكية
-١

ات اقيالالة توسيالالع اةشالالارات ادامل الالة لل ال ام) واملرسالاللة بواس الال،ة الس الواتل .بروكسالالل 2١ ،أاير/م الالايو
١974

-2

دس ال ال الالتور ااع ال ال ال الالة آس ال ال ال الاليا واحمل ال ال ال الالي ااه ال ال ال الالادئ لالت ال ال ال الالاالت الس ال ال ال الاللكية والالس ال ال ال الاللكية .ينكال ال ال الالوك،
 27آذار/مارس ١976

-2

(أ) تعالالديل لل الالرة ( 2أ) مالالا املالالادة  ١١مالالا دسالالتور ااعالالة آسالاليا واحملالالي ااهالالادئ لالت الالاالت
السلكية والالسلكية .ينكوك ١٣ ،تشريا الثان/نوفم ١98١

-2

(ب) تعديالت للمادت  )5( ٣و  )8( 9ما دستور ااعة آسيا واحملي ااهادئ لالت االت
السلكية والالسلكية .كولومبو 29 ،تشريا الثان/نوفم ١99١

-2

(ج) تعالالديالت عل ال دسالالتور ااعالالة آسالاليا واحملالالي ااهالالادئ لالت الالاالت السالاللكية والالسالاللكية.
نيوداهي 2٣ ،تشريا األول/أكتوبر 2002

-٣

االت ال ال ال الالاق املنش ال ال ال الالن ملعه ال ال ال الالد آس ال ال ال الاليا واحمل ال ال ال الالي ااه ال ال ال الالادئ لت ،ال ال الالوير البال ال ال ال ال اةذاع ال ال ال الالي .كواالملبال ال ال الالور،
 ١2آب/أرس١977 ،

-٣

(أ) تعالالديالت علال االت الالاق املنشالالن ملعهالالد آسالاليا واحملالالي ااهالالادئ لت،الالوير البال اةذاعالالي .إسالالالم
أيد 2١ ،متوس/يوليه ١999

-4

ات اقي الالة اتمب الالدم املتعل الالة بت الالد م الوارد االت الالاالت الس الاللكية والالس الاللكية للح الالد مالالا الك الوار
ولعمليات اةراثة .اتمبدم ١8 ،حزيران/يونيه ١998

الفصل السادس والعشرون  -نزع السالح

)17-11736 (A

-١

ات اقي الالة حظ الالر اس الالت دام ت ني الالات التلي الالد يف البي الالة ألرال الرال عس الالكرية أو ألي الالة أرال الرال عدا ي الالة
أترر .نيويورك ١0 ،كانون األول/ديسم ١976

-2

ات اقية حظر أو ت ييد استعمال أسلحة ت ليدية معينة ميكا اعتباراالا م ر الة ال الرر أو عشالوا ية
األثر (مع ال وتوكوالت األول والثان والثال ) .ني( ١0 ،تشريا األول/أكتوبر ١980
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-2

(أ) ال وتوكول اة ايف الت اقيالة حظالر أو ت ييالد اسالتعمال أساللحة ت ليديالة معينالة ميكالا اعتباراالا
م ر ة ال الرر أو عشالوا ية األثالر (ال وتوكالول الرابالع ،املعنالون ”ال وتوكالول املتعلالق لساللحة الليالزر
املسببة للعم “) .فيينا ١٣ ،تشريا األول/أكتوبر ١995

-2

(ب) ال وتوكول املتعلق حبظر أو ت ييالد اسالتعمال األللالام واألشالراك ا داعيالة والنبالا األتالرر،
ب الاليلته املعدل الالة يف  ٣أاير/م الالايو ( ١996ال وتوك الالول الثال الان ،ب الاليلته املعدل الالة يف  ٣أاير/م الالايو
 )١996املرفالالق يت اقيالالة حظالالر أو ت ييالالد اسالالتعمال أسالاللحة ت ليديالالة معينالالة ميكالالا اعتباراالالا م ر الالة
ال رر أو عشوا ية األثر .ني( ٣ ،أاير/مايو ١996

-2

(ج) تعديل عل ات اقيالة حظالر أو ت ييالد اسالتعمال أساللحة ت ليديالة معينالة ميكالا اعتباراالا م ر الة
ال رر أو عشوا ية األثر .ني( 2١ ،كانون األول/ديسم 200١

-2

(د) ال وتوكول املتعلق يملت رات ما خمل ات ادرب امللحق يت اقية حظر أو ت ييد اسالتعمال
أسالاللحة ت ليديالالة معينالالة ميكالالا اعتباراالالا م ر الالة ال الالرر أو عش الوا ية األثالالر (ال وتوكالالول ا الالام ).
ني( 28 ،تشريا الثان/نوفم 200٣

-٣

ات اقية حظر استحدا وإنتالاج و الزيا واسالتعمال األساللحة الكيميا يالة وتالدمد تلالك األساللحة.
ني( ٣ ،أيلول/سبتم ١992

-4

معاادة ادظر الشامل للت ارب النووية .نيويورك ١0 ،أيلول/سبتم ١996

-5

ات اقي الالة حظ الالر اس الالتعمال و ال الزيا وإنت الالاج ون الالل األلل الالام امل الالادة لألفال الراد وت الالدمد تل الالك األلل الالام.
أوسلو ١8 ،أيلول/سبتم ١997

-6

االت اقية املتعل ة يلتتا ر العن ودية .دبلا ٣0 ،أاير/مايو 2008

-7

ات اقي الالة وسال ال أفري ي الالا ملراقب الالة األس الاللحة ال الاللدة واألس الاللحة ا ي الالة وذتا را الالا واي الالع ال  ،الالع
واملكالالوانت ال الالا ميكالالا أن تس الالت دم يف ص الالنع ا الالتة األس الاللحة وت الالليحها وتركيبه الالا .كينشاس الالا،
 ٣0نيسان/أبريل 20١0

-8

معاادة ارة األسلحة .نيويورك 2 ،نيسان/أبريل 20١٣

الفصل السالع والعشرون  -البيئة

)17-11736 (A

-١

ات اقية التلو ا وم بعيد املدر ع اددود .ني( ١٣ ،تشريا الثان/نوفم ١979

-١

(أ) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر ع ال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
يلتمويل ال،ويل األ ل للال انم) التعالاون لرصالد وت ياليم االنت الال البعيالد املالدر مللالو ت ا الو يف
أوروي .ني( 28 ،أيلول/سبتم ١984

-١

(ب) ال وتوكالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر عال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
بت ال الاليض انبع ال الالا ت الك ي ال ال أو تال الالدف اعا ع ال ال اد ال الالدود بنس ال الالبة ال ت ال الالل عال الالا  ٣0يف املا ال الالة.
السنكي 8 ،متوس/يوليه ١985
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)17-11736 (A

-١

(ج) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر عال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
كافحال ال الالة انبعال ال الالا ت أكاسال ال الاليد النيابو ال ال ال أو ت ال الالدف اعا ع ال ال ال ادال ال الالدود .ص ال الالوفيا ٣١ ،تش ال ال الريا
األول/أكتوبر ١988

-١

(د) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر ع ال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
كافحالالة انبعالالا ت املركبالالات الع الالوية املت،الالايرة أو تالالدف اعا ع ال ادالالدود .نيالال( ١8 ،تش الريا
الثان/نوفم ١99١

-١

(االال) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر عال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
بزايدة يض انبعا ت الك ي  .أوسلو ١4 ،حزيران/يونيه ١994

-١

(و) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر ع ال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
يل لزات الث يلة .آراوس 24 ،حزيران/يونيه ١998

-١

(س) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر ع ال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
يمللو ت الع وية الثابتة .آراوس 24 ،حزيران/يونيه ١998

-١

(ح) ال وتوكالالول امللحالالق يت اقيالالة التلالالو ا الالوم بعيالالد املالالدر عال ادالالدود لعالالام  ١979واملتعلالالق
يد ال الالد مال الالا الال الالتحمض وا ال الالام املي ال الالاة يملل ال الالتايت وأوسون سال الال،ا األرل .رال الالوتن غ (السال الالويد)،
 ٣0تشريا الثان/نوفم ١999

-١

( ) تعال ال ال ال الالديالت عل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالنن واملرف ال ال ال ال الالات األول والث ال ال ال ال الالان والثالال ال ال ال ال ال والراب ال ال ال ال الالع والس ال ال ال ال الالادس
والثاما لل وتوكول املتعلق يملركبالات الع الوية الثابتالة لعالام  .١998نيال( ١8 ،كالانون األول/
ديسم 2009

-١

(م) تعال الالديالت عل ال ال امل ال الالرف األول والث ال الالان لل وتوكال الالول املتعلال الالق يملركب ال الالات الع ال الالوية الثابت ال الالة
لعام  .١998ني( ١8 ،كانون األول/ديسم 2009

-١

(ك) تعالديل علال الالنن واملرف الات الثالان إ ى التاسالالع لل وتوكالول امللحالق يت اقيالة التلالو ا الالوم
بعي الالد امل الالدر ع ال اد الالدود لع الالام  ١979واملتعلال الق يد الالد م الالا ال الالتحمض وا الالام املي الالاة يملل الالتايت
وأوسون س الال،ا األرل ،وإ الالافة امل الالرف العاش الالر واد الالادم عش الالر ا دي الالديا .ني الال( 4 ،أاير/
مايو 20١2

-١

(ل) تعديالت عل النن واملرف ات األترر رالد الثالال والسالابع لل وتوكالول املتعلالق يل لالزات
الث يلة لعام  .١998ني( ١٣ ،كانون األول/ديسم 20١2

-2

ات اقية فيينا دماية ب ة األوسون .فيينا 22 ،آذار/مارس ١985

-2

(أ) بروتوك الالول م الالونابايل بشال ال ن املال الواد املس الالتن دة ل،ب الالة األوسون .م الالونابايل ١6 ،أيلول/س الالبتم
١987

-2

(ب) تع ال ال الالديل عل ال ال ال بروتوكال ال الالول مال ال الالونابايل بشال ال ال ال ن املال ال ال الواد املس ال ال الالتن دة ل،ب ال ال الالة األوسون .لن ال ال الالدن،
 29حزيران/يونيه ١990

29/33

)17-11736 (A

-2

(ج) تع الالديل علال ال بروتوك الالول م الالونابايل املتعل الالق يمل ال الواد املس الالتن دة ل،ب ال الالة األوسون .كوبنهال الالارا،
 25تشريا الثان/نوفم ١992

-2

(د) تعالالديل علال بروتوكالالول مالالونابايل املتعلالالق يملالواد املسالالتن دة ل،ب الالة األوسون اعتمالالدة اال تمالالا
التاسع لأل راو .مونابايل ١7 ،أيلول/سبتم ١997

-2

(اال) تعديل عل بروتوكول مونابايل املتعلالق يملالواد املسالتن دة ل،ب الة األوسون .بي ال  ٣ ،كالانون
األول/ديسم ١999

-2

(و) تعال ال الالديل علال ال ال بروتوك ال الالول م ال الالونابايل املتعل ال الالق يمل ال ال الواد املسال ال الالتن دة ل،ب ال ال الالة األوسون .كيلال ال الالايل،
 ١5تشريا األول/أكتوبر 20١6

-٣

ات اقيال الالة يسل بش ال ال ن الال الالتحكم يف ن ال الالل الن ال الالاايت ا ،ال الالرة وال الالت لن منهال الالا ع ال ال ادال الالدود .يسل،
 22آذار/مارس ١989

-٣

(أ) تع الالديل علال ال ات اقي الالة يسل بشال ال ن ال الالتحكم يف ن الالل الن الالاايت ا  ،الالرة وال الالت لن منه الالا عال ال
اددود .ني( 22 ،أيلول/سبتم ١995

-٣

(ب) بروتوكالالول يسل بشال ن املسال ولية والتعالالويض عالالا ال الالرر النالالا م عالالا ن الالل الن الالاايت ا ،الالرة
والت لن منها ع اددود .يسل ١0 ،كانون األول/ديسم ١999

-4

ات اقية ت ييم األثر البي ي يف ا ار ع حدودم .إسبو ،فنلندا 25 ،شبا /ف اير ١99١

-4

(أ) تعال الالديل عل ال ال ات اقيال الالة ت يال الاليم األثال الالر البي ال الالي يف إ ال الالار ع ال ال حال الالدودم .صال الالوفيا 27 ،شال الالبا /
ف اير 200١

-4

(ب) ال وتوكول املتعلق يلت ييم البي ي االساباتي ي امللحالق يت اقيالة ت ياليم األثالر البي الي يف إ الار
ع حدودم .كيي( 2١ ،أاير/مايو 200٣

-4

(ج) تع الالديل علال ال ات اقي الالة ت ي الاليم األث الالر البي الالي يف إ الالار عال ال ح الالدودم .كافت الالات 4 ،حزيال الران/
يونيه 2004

-5

االت اقية املتعل ة حبماية واست دام اجملارم املا ية العابرة للحدود والبحدات الدولية .السالنكي،
 ١7آذار/مارس ١992

-5

(أ) ال وتوكالالول املتعلالالق يملالالا وال الالحة امللحالالق يت اقيالالة عالالام  ١992املتعل الالة حبمايالالة واسالالت دام
اجملارم املا ية العابرة للحدود والبحدات الدولية .لندن ١7 ،حزيران/يونيه ١999

-5

(ب) تعالالديالت عل ال املالالادت  25و  26مالالا ات اقي الالة اايالالة واس الالت دام اجملالالارم املا يالالة الع الالابرة
للحدود والبحدات الدولية .ني( ١7 ،شبا /ف اير 2004

-6

االت اقية املتعل ة يآل ر عابرة اددود للحواد ال ناعية .السنكي ١7 ،آذار/مارس ١992

-7

ات اقية األمم املتحدة اة ارية بش ن تلد املنا  .نيويورك 9 ،أاير/مايو ١992

-7

(أ) بروتوكال الالول كيوتال الالو امللح ال الالق يت اقي ال الالة األم ال الالم املتح ال الالدة اة اري ال الالة بش ال ال ن تل ال الالد املن ال الالا  .كيوت ال الالو،
 ١١كانون األول/ديسم ١997
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-7

(ب) تعديل عل املرفق ي ل وتوكول كيوتو امللحق يت اقية األمم املتحدة اة ارية بش ن تلالد
املنا  .ندويب ١7 ،تشريا الثان/نوفم 2006

-7

(ج) تعديل الدوحة املدتل عل بروتوكول كيوتو .الدوحة 8 ،كانون األول/ديسم 20١2

-7

(د) ات اق يري  .يري  ١2 ،كانون األول/ديسم 20١5

-8

ات اقية التنو البيولو ي .ريو دم اندو 5 ،حزيران/يونيه ١992

-8

(أ) بروتوكالالول قر ا نالالة بش ال ن السالالالمة األحيا يالالة امللحالالق يت اقيالالة التنالالو البيولالالو ي .مالالونابايل،
 29كانون الثان/يناير 2000

-8

(ب) بروتوكالالول انرالالواي بشال ن اد الالول علال امل الوارد ا ينيالالة والت اسالالم العالالادل واملن الال( للمن الالافع
الناش ال ال الالة عال الالا اس ال الالت دامها امللح ال الالق يت اقي ال الالة التنال الالو البيولال الالو ي .انرال الالواي 29 ،تشال ال الريا األول/
أكتوبر 20١0

-8

(ج) بروتوك الالول انر الالواي  -كواالملب الالور التكميل الالي ل وتوك الالول قر ا ن الالة بشال ال ن الس الالالمة األحيا ي الالة
واملتعلق يملس ولية وا التعوي ي .انرواي ١5 ،تشريا األول/أكتوبر 20١0

-9

االت ال ال الالاق املتعل ال الالق حب ال ال الالظ اديتاني ال ال الالات ال ال ال الاللدة يف حب ال ال الر البل،ي ال ال الالق وحب ال ال الالر الش ال ال الالمال .نيوي ال الالورك،
 ١7آذار/مارس ١992

-9

(أ) تع الالديل علال ال االت الالاق املتعل الالق حب الالظ اديتاني الالات ال الاللدة يف حب الالر البل،ي الالق وحب الالر الش الالمال.
إسبدغ 22 ،آب/أرس200٣ ،

 - ١0ات اقيالالة األمالالم املتحالالدة ملكافحالالة الت الالحر يف البلالالدان الالالا تعالالان مالالا ا الالاو الشالالديد و/أو مالالا
الت حر ،ولاصة يف أفري يا .يري  ١4 ،تشريا األول/أكتوبر ١994
 - ١١ات اق لوساكا بش ن التعاون يف عمليات إن اذ تدابد مكافحة اال ار رالد املشالرو يديالواانت
والنبااتت ال ية .لوساكا 8 ،أيلول/سبتم ١994
 - ١2ات اقي ال ال الالة ق ال ال الالانون اس ال ال الالت دام اجمل ال ال الالارم املا ي ال ال الالة الدولي ال ال الالة يف األر ال ال الرال ر ال ال الالد املالحي ال ال الالة .نيويال ال الالورك،
 2١أاير/مايو ١997
 - ١٣االت اقيالالة ا اصالالة الاتحالالة فالالري اد الالول علال املعلومالالات عالالا البي الالة ومشالالاركة ا مهالالور يف ا الالاذ
ال ال ال ال الرارات بشال ال ال ال ا واالحتك ال ال الالام إ ى ال ال ال الالا يف املس ال ال الالا ل املتعل ال ال الالة ال ال الالا .أراال ال الالوس ،ال ال ال الالدا رك،
 25حزيران/يونيه ١998
( - ١٣أ) ال وتوكول املتعلق بس الت إ الق امللو ت ون لها .كيي( 2١ ،أاير/مايو 200٣
( - ١٣ب) تعديل علال االت اقيالة ا اصالة الاتحالة فالري اد الول علال املعلومالات عالا البي الة ومشالاركة
ا مه الالور يف ا الالاذ ال ال الرارات بش ال ال ا واالحتك الالام إ ى ال الالا يف املس الالا ل املتعل الالة الالا .أمل الالا ،
 27أاير/مايو 2005
 - ١4ات اقيالالة روتالالردام املتعل الالة بت،بيالالق إ الرا املواف الالة املسالالب ة عالالا علالالم عل ال م الواد كيميا يالالة ومبيالالدات
آفات معينة ت،رة متداولة يف الت ارة الدولية .روتردام ١0 ،أيلول/سبتم ١998
)17-11736 (A
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 - ١5ات اقية ستوكهومل املتعل ة يمللو ت الع وية الثابتة .ستوكهومل 22 ،أاير/مايو 200١
 - ١6ال وتوكالالول املتعلالالق يملسال ولية املدنيالالة والتعالالويض عالالا األ الرار النااالالة عالالا اآل ر العالالابرة للحالالدود
للح الواد ال الالناعية عل ال امليالالاة الع الالابرة للح الالدود امللحالالق يالت اقيالالة املتعل الالة حبماي الالة واسالالت دام
اجملارم املا يالة العالابرة للحالدود والبحالدات الدوليالة لعالام  ١992واالت اقيالة املتعل الة يآل ر العالابرة
للحدود للحواد ال ناعية لعام  .١992كيي( 2١ ،أاير/مايو 200٣
 - ١7ات اقية ميناماات بش ن الز بق .كوماموتو ١0 ،تشريا األول/أكتوبر 20١٣

الفصل الثامن والعشرون  -املسائل الضريبية
عا الالل ح الالوق امل ل الال(.

-١

االت اقي الالة املتع الالددة األ ال الراو بش ال ال ن ت الالادم االسدواج ال ال الري علال ال
مدريد ١٣ ،كانون األول/ديسم ١979

-١

(أ) ال وتوك الالول اة ال الالايف لالت اقيال الالة املتعال الالددة األ ال الراو بش ال ال ن ت ال الالادم االسدواج ال ال الري علال ال
عا ل ح وق امل ل( .مدريد ١٣ ،كانون األول/ديسم ١979

الفصل التاسع والعشرون مسائل متنوعة
-١

االت اق املتعلق سا ل ا الفة .فيينا 29 ،حزيران/يونيه 200١

املعاهدات املتعددة األطراف لعصبة األمم
-١

االت اقية الدولية املتعل ة بتس د اةذاعة دمة السلم .ني( 2٣ ،أيلول/سبتم ١9٣6

-2

ال وتوكول ا اي املتعلق ينعدام ا نسية .الاام ١2 ،نيسان/أبريل ١9٣0

-٣

ال وتوكول املتعلق الحدر حاالت انعدام ا نسية .الاام ١2 ،نيسان/أبريل ١9٣0

-4

االت اقي ال الالة املتعل ال الالة ب ال الالبعض املس ال الالا ل املت ال الاللة بتن ال الالاس قال ال الوان ا نس ال الالية .الا ال الالام ١2 ،نيس ال الالان/
أبريل ١9٣0

-5

ال وتوك ال الالول املتعلال ال الالق ياللتزام ال ال الالات العس ال ال الالكرية يف بع ال ال الالض ح ال ال الالاالت اسدواج ا نس ال ال الالية .الا ال ال الالام،
 ١2نيسان/أبريل ١9٣0

-6

ال وتوكول املتعلق بشرو التحكيم .ني( 24 ،أيلول/سبتم ١92٣

-7

االت اقية املتعل ة بتن يت قرارات التحكيم األ نبية .ني( 26 ،أيلول/سبتم ١927

-8

االت اقيالالة املتعل الالة بتسالالوية أو الاله معينالالة مالالا تنالالاس ال الوان فيمالالا يتعلالالق يلس ال ات) (الكمبيالالاالت)
والسندات اةذنية .ني( 7 ،حزيران/يونيه ١9٣0

-9

االت اقي الالة املتعل الالة بتس الالوية أو الاله معين الالة م الالا تن الالاس ال ال الوان فيم الالا يتعل الالق يلش الاليكات .ني الال(،
 ١9آذار/مارس ١9٣١

 - ١0االت اقيالالة الالالا تالالنن عل ال قالالانون موحالالد للكمبيالالاالت والسالالندات اةذنيالالة .نيالال( 7 ،حزي الران/
يونيه ١9٣0
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 - ١١االت اقية الا تنن عل قانون موحد للشيكات .ني( ١9 ،آذار/مارس ١9٣١
 - ١2االت اقي الالة املتعل الالة ب ال الوان ال،واب الالع فيم الالا يتعل الالق يلسال ال ات) (الكمبي الالاالت) والس الالندات اةذني الالة.
ني( 7 ،حزيران/يونيه ١9٣0
 - ١٣االت اقية املتعل ة ب وان ال،وابع فيما يتعلق يلشيكات .ني( ١9 ،آذار/مارس ١9٣١
( - ١4أ) االت اقية الدولية ملكافحة تزيي( الن ود .ني( 20 ،نيسان/أبريل ١929
( - ١4ب) بروتوكول االت اقية الدولية ملكافحة تزيي( الن ود .ني( 20 ،نيسان/أبريل ١929
 - ١5ال وتوكول االتتيارم املتعلق كافحة تزيي( الن ود .ني( 20 ،نيسان/أبريل ١929
 - ١6االت اقي الالة والنظ الالام األساس الالي ا اص الالان حبري الالة امل الالرور الع الالابر (الابانزي ال ) .برش الاللونة 20 ،نيس الالان/
أبريل ١92١
 - ١7االت اقيال الالة والنظال الالام األساسال الالي ا اصال الالان بنظال الالام ال،ال الالرق املا يال الالة املالحيال الالة ذات األيمهيال الالة الدوليال الالة.
برشلونة 20 ،نيسان/أبريل ١92١
 - ١8ال وتوك الالول اة ال الالايف لالت اقي الالة ا اصال الالة بنظال الالام ال،ال الالرق املا يال الالة املالحيال الالة ذات األيمهيال الالة الدوليال الالة.
برشلونة 20 ،نيسان/أبريل ١92١
 - ١9إعالن االعاباو يدق يف العلم للدول الا لي اها سالاحل حبالرم .برشاللونة 20 ،نيسالان/أبريل
١92١
 - 20االت اقية والنظام األساسي املتعل ان يلنظام الدويل للمرافن البحرية .ني( 9 ،كالانون األول/
ديسم ١92٣
 - 2١االت اقية املتعل ة ب رل الرسوم عل املركبات األ نبية .ني( ٣0 ،آذار/مارس ١9٣١
 - 22االت اقية الدولية املتعل ة بتبسي اة را ات ا مركية .ني( ٣ ،تشريا الثان/نوفم ١92٣
 - 2٣االت اقية الدولية ملكافحة األمرال اديوانية املعدية .ني( 20 ،شبا /ف اير ١9٣5
 - 24االت اقي ال الالة املتعل ال الالة بن ال الالل ادي ال الواانت واللحال الالوم واملنت ال الالات األت ال الالرر اديواني ال الالة املنش ال ال  .ني ال الال(،
 20شبا /ف اير ١9٣5
 - 25االت اقية الدولية املتعل ة بت دير واسالتداد املنت الات اديوانيالة (فيمالا عالدا اللحالوم ومستح الرات اللحالوم
واملنت ات اديوانية ال،اس ة واأللبان ومنت ات األلبان) .ني( 20 ،شبا /ف اير ١9٣5
 - 26ات اقية إنشا احتاد اةراثة الدويل .ني( ١2 ،متوس/يوليه ١927
 - 27االت اقية املتعل ة يلنظام الدويل للسكك ادديدية .ني( 9 ،كانون األول/ديسم ١92٣
 - 28االت اقيالالة املتعل الالة حبمولالالة السال ا املسالالت دمة يف املالحالالة الداتليالالة .يري ال  27 ،تش الريا الثالالان/
نوفم ١925
 - 29ال الالانون الع الالام للتحك الاليم (تس الالوية املناسع الالات الدولي الالة يلوس الالا ل الس الاللمية) ني الال( 26 ،أيل الالول/
سبتم ١928
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 - ٣0االت اقية املتعل ة بتوحيد إشارات ال،رق .ني( ٣0 ،آذار/مارس ١9٣١
 - ٣١االت اق املتعلق يةشارات البحرية .لشبونة 2٣ ،تشريا األول/أكتوبر ١9٣0
 - ٣2االت اقية املتعل ة بعدم حت

وحياد زر أالند .ني( 20 ،تشريا األول/أكتوبر ١92١

 - ٣٣االت الالاق املتعلالالق يملنالالارات العا مالالة امل اولالالة تالالارج ،اعالالا .لشالالبونة 2٣ ،تش الريا األول/أكتالالوبر
عام ١9٣0

)17-11736 (A

