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    لألمملجنة توفيق تابعة  بإنشاءالمتعلق  (194)رقم  عية العامة لألمم المتحدةالجم قرار -1

  .المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم      
 الترري األراضرريالمتعلررق باسناررحاص النررايوني النامرر  مرر   (242) رقررم األمرر مجلرر   قرررار -2

  .1967احتلتاا عام 

 إعرادةلجنرة التوفيرق فرفرع تقريرر عر    إلر   يعرا إبتعلرق  الم  (1604)رقرم    الجمعية العامة  قرار -3
  . الالجئي

العرررالمي لحرررق الشرررعوص فررري تقريرررر  برررانعال المتعلرررق  (3246)رقرررم  الجمعيرررة العامرررة قررررار -4
  .المنير

نرررداء اسونرررروا لال رررتمرار برررالت ر  علررر   فتأييرررد المتعلرررق  (3089)رقرررم  الجمعيرررة العامرررة قررررار -5
 . طارئ  أ اس

بشرررا  اسعترررراب للشرررعن الحلارررييني بحرررق تقريرررر المنرررير  (2672) مرررةالجمعيرررة العا قررررار -6
  .المشردي  بإعادة إ رائي والتزام 

 إعررادةالمتعلررق بميال ررة لجنررة التوفيررق فرفررع تقريررر عرر   (2154)رقررم  الجمعيررة العامررة قرررار -7
  .اسونروا إل  الت رعات   يادة إل ديارهم ودعوة الحكومات  إل الالجئي  

  .ارض ياودية وفلايينية إل المتعلق فتقايم فلايي   (181)رقم  امةالجمعية الع قرار -8

  .المتحدة األممفي  إ رائي المتعلق بق ول  1949 نة  (273)قرار الجمعية العامة رقم  -9

  .242تنحيذ قرار  إل النار والعودة  إطالقالمتعلق فوقف  (338)رقم  األم مجل   قرار -10

  .صندوق خاص لالجئي  الحلايينيي  بإنشاءتعلق الم (212)رقم  الجمعية العامة قرار -11

 .حقوق الشعن الحلاييني بإقرارالمتعلق  (3236)رقم  الجمعية العامة قرار -12

  .المتعلق فتمديد عم  وكالة اسونروا (2792)رقم  الجمعية العامة قرار -13

يرررة اتخرررال التررردافير الحور  إ ررررائي المتعلرررق باليلرررن مررر   (2452)رقرررم  الجمعيرررة العامرررة قررررار -14
  .المحتلةالاكا  الذي  فروا م  المناطق  نعادةالال مة  

المتحردة  لألمرملجنرة التوفيرق التابعرة  إلر  ل براس يعراالمتعلرق  (394)رقم  الجمعية العامة  قرار -15
 .فتنحيذ العودة والتعويض 

 نغاثرةالمتحردة  األمرمالمتعلق فتأ ري  وكالرة   1949( لانة  302قرار الجمعية العامة رقم ) -16
 .األدن الالجئي  الحلايينيي  في الشرق  وتشغي 

المتعلرق بشررةية نلرال الشرعوص الخاضرعة  1970( لارنة 2649قرار الجمعية العامة رقرم ) -17
 .واألجن يةللاييرة اس تعمارية 
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( المتعلق بشرةية نلال الشعوص في   ي  تقرير المنير 2787قرار الجمعية العامة رقم ) -18
 .األجن يس تع اد والتحرر م  اس تعمار والتالط وا

المتعلرررق بالتأ يرررد علرر  حرررق الشرررعوص فررري  1972( لارررنة 2955قرررار الجمعيرررة العامرررة رقررم ) -19
 .األجن يةم  الاييرة واس تقالل  التحررتقرير المنير و 

المتعلق بالتأ يد علر  الحرق البافرل الرذ  س  1973( لانة  3070قرار الجمعية العامة رقم ) -20
 .واألجن يةص الخاضعة للاييرة اس تعمارية يمك  التنا ل عنه لجميع الشعو 
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 القرارات الدولية  أهم القدس فيثانيًا: 
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المتعلررق بعررردم اسعترررراب بالقرررانو  األ ا ررري  1980آص  20/  478قرررار مجلررر  األمررر  رقرررم  -1
  .بشأ  القدس ودعوة الدول إل   حن بعباتاا الدفلوما ية م  القدس

المتعلررق بررإعال  بيررال  انجررراءات الترري 1980حزيرررا   30/  476قرررار مجلرر  األمرر  رقررم  -2
  .اتخذتاا إ رائي  لتغيير طابع القدس

المتعلررق بميال رة إ رررائي  فتحنيرت الماررتوطنات 1980آلار  1/  465قررار مجلر  األمرر  رقرم  -3
   .المحتلة بما فياا القدس القائمة والتوقف ع  تخييط وبناء الماتوطنات في األراضي العربية

المتعلرررق باليلرررن إلررر   رررليات اسحرررتالل 1979تمرررو   20/  452قررررار مجلررر  األمررر  رقرررم  -4
  .ان رائيلية وقف األنشية اس تييانية في األراضي العربية المحتلة بما فياا القدس

اتاا المتعلررق فرررفض  يا ررة إ رررائي  وممار رر1979آلار  22/  446قرررار مجلرر  األمرر  رقررم  -5
 .بإقامة الماتوطنات عل  األراضي الحلايينية والعربية

المتعلق باأل ف لعدم احترام إ رائي  لقرارات 1971أيلول   25/    298قرار مجل  األم  رقم    -6
 .األمم المتحدة الخاصة باجراءتاا لتغيير وضع القدس

ذ  الحرق اللررر الحريرق الر المتعلق بشرا م 1969أيلول   15/    271قرار مجل  األم  رقم    -7
 .بالماجد األقن  ومدينته

المتعلق فدعوة إ رائي  مجددا إل  إلغاء جميع   1969تمو     3/    267قرار مجل  األم  رقم    -8
   .انجراءات التي م  شاناا تغيير وضع القدس

المتعلرررق فررردعوة إ ررررائي  إلررري إلغررراء جميرررع 1968أيرررار  21/  252قررررار مجلررر  األمررر  رقرررم  -9
 .ير وضع القدساجرءاتاا لتغي

المتعلق بإقامة إ رائي  العرض العاكر  فري  1968أيار   2/    251قرار مجل  األم  رقم    -10
 .مدينة القدس

المتعلرق فردعوة إ ررائي  إلر  إلغراء التردافير 1967تمرو   4/   2253قرار األمرم المتحردة رقرم    -11
 .المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس واسمتنا  عناا في الماتق  

المتعلق بأ ف الجمعية العامة لتخلرف  1967تمو   14/    2254قرار األمم المتحدة رقم    -12
 .(2253إ رائي  ع  تنحيذ قرار الجمعية العامة رقم )
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االتفاقيات والمواثيق والمذكرات والنصوص المتعلقة بالقضية :  ثالثاًًً
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  .العادة العمرية -1
 .نتداص عل  فلايي صت اس -2

 .معاهدة  ايك  فيكو -3

 .وعد فلحور -4

            .معاهدة كامن ديحيد  -5

  .مشرو  خارطة اليريق األمريكية -6

  .وثيقة خية شارو  لحت اسرت اط -7

 .وثيقة فت اسرت اط ان رائيلي -8

 .(الشيخوثيقة التحاهمات ان رائيلية الحلايينية )شرم  -9

، والتي أعاد 2002عربية التي أطلقل في قمة فيروت عام  لنص الحرفي لم ادرة الاالم الا -10
 .و راء الخارجية العرص ت نياا 

 . الميباق الوطني الحلاييني -11
 م. 1988وثيقة اس تقالل النادرة عام   -12
 الالية الحلايينية.  إنشاءقرار  -13
 قرار محكمة سها  الدولية بخنوص جدار الحن  العننر . -14
 ي  حركتي حماس وفتح. نص اتحاق مكة ف  -15
  وثيقة موراتينوس . -16

 6/2/2012إعالن الدوحة  -17 

 النص الحرفي التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريا  -18

 إعالن انابوليس  -19

 م 2007/آب/5المبادرة اليمنية الستئناف الحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني  -20

 ي وثيقة األسرى الفلسطينية للوفاق الوطن -21

 إعالن القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية  -22

 اتفاقية نسيبة آيا لون )إعالن النوايا(  -23

 قرار إنشاء السلطة الوطنية صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني  -24

 معاهدة سان ريمو )ملخص االتفاقية(  -25
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 سرائيليةاإل فلسطينيةال تفاقياتاال : رابعًا
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 . اتحاق أو لو -1
 . شرم الشيخاتحاقية  -2

 . تقرير لجنة ميتش  -3

 .خارطة اليريق -4

 . وثيقة كلينتو   -5

 . 1998اتحاق وا  ريحر  -6

 . 1999اتحاق وا  ريحر  -7

 .2005اتحاقية المعافر في  الالية الوطنية وإ رائي    -8

 اتحاقية طابا.  -9

 اتحاقية الخلي .  -10

 . اتحاقية باري  اسقتنادية -11
 .   ر الفلسطينية وإسرائيلاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا بين منظمة التحري - 12

 . ( التفاقية غزة أريحا3تفاقية خاصة باألمور القانونية الملحق رقم )ا - 13

 بروتوكول بشأن انسحاب القوات العسكرية  اإلسرائيلية والترتيبات األمنية  -14

 بروتوكول االتفاق االقتصادي الفلسطيني اإلسرائيلي -15

 لمنافذ بين السلطة الوطنية وإسرائيل بروتوكول بشأن الترتيبات المتعلقة با -16

 عابر. بروتوكول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول االنتخابات والم -17
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 اتفاقيات جامعة الدول العربية واالتفاقيات العربية: خامساًًً
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  افتتاح العامة لجامعة الدول العربية بشأ مانةألا اتحاق في  حكومة جماورية الاودا  و -1
   .مكتن جامعة الدول العربية في مدينة جوبا

منيقة   نقامةال رنامج التنحيذ  ستحاقية تياير وتنمية الت ادل التجار  في  الدول العربية  -2
   .تجارة حرة عربية ك رى 

   .اتحاقية تياير وتنمية الت ادل التجار  في  الدول العربية -3

   .اتحاقية إنشاء منظمة المرأة العربية -4

  .1953حاقية تاليم المجرمي  في  دول الجامعة العربية ات -5

   .1888أ توبر   29ننوص معاهدة اآل تانة  -6

   .الموحدة في  دول مجل  التعاو  الخليجي اسقتنادية استحاقية -7

  .القومي اسقتناد ميباق العم   -8

   .اتحاقية التعاو  القلائي في  جماورية منر العربية ودولة ال حري  -9

  .  للتحكيم التجار  اتحاقية عما  -10

   .اتحاقية التعاو  القلائي في المواد الجنائية وتاليم المجرمي  -11

   .اتحاقية التعاو  القلائي في  المملنة األردنية الااشمية وجماورية منر العربية -12

   .اتحاقية إقامة منيقة الت ادل الحر في  الدول العربية المتو يية -13

   .فاستحاقية العربية لحماية حقوق المؤل -14

   .اتحاقية الوحدة اسقتنادية في  دول الجامعة العربية -15

   .إعال  منيقة التجارة الحرة العربية الن رى  -16

  .م1888معاهدة القاينيينية لانة  -17

  .صندوق النقد العربي إنشاءاتحاقية  -18

   .استحاقية المنرية التوناية بشا  التعاو  القانوني والقلائي -19

  .العربية في الدول العربية األموالس استحاقية الموحدة س تبمار رؤو  -20

   .القلائية فدول مجل  التعاو  الخليجي وانعالنات اسنابات  و  األحكاماتحاقية  -21

اتحاقية في  المملنة المغربية والمملنة ان  انية بشأ  التعاو  القلائي في المواد  -22
   .المدنية والتجارية واندارية

  .الركاص عل  اليرق مشرو  استحاقية العربية لتنظيم نق   -23

   .اتحاقية النق  والمواصالت في  األرد  والالية الوطنية الحلايينية -24

   .اتحاقية ال ريد الاريع في  دول اتحاد المغرص العربي -25
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  .مجل  الييرا  المدني للدول العربية بإنشاءاتحاقية خاصة  -26

   .2002النص الحرفي لم ادرة الاالم العربية التي أطلقل في قمة فيروت عام  -27

  .اتحاقية تاليم المجرمي  المعقودة في  دول الجامعة العربية -28

   .اتحاقية التعاو  القلائي في  تون  وايياليا -29

 . اتحاقية ت ادل المااعدة والتعاو  القلائي في  تون  والجزائر -30

اتحاقية التعاو  القلائي في المواد المدنية في  جماورية منر العربية والمملنة  -31
  .المغربية

 .الدول العربية فياقية تاوية منا عات اس تبمار اتح -32

   .اتحاقية الرياض للتعاو  القلائي -33

 إطارية التعاو  الدولي أعلاء م ادرة حوض الني . اتحاقية -34

 في  الدول العربية. األموالوانتقال رؤوس  ت اس تبماراتشجيع وحماية  اتحاقية -35

 .انفريقيربية واستحاد استحاقية العامة بشأ  التعاو  في  جامعة الدول الع -36

 .انرهاص استحاقية العربية لمكافحة  -37

 اليرق الدولية في المشرق العربي. اتحاقية -38

 إنشاء المنظمة العربية للمواصحات والمقايي  بجامعة الدول العربية. اتحاقية -39

 اتحاقية النومياا.  -40

لحقارررررا معاهررررردة الررررردفا  المشرررررترص والتعررررراو  اسقتنررررراد  فررررري  دول الجامعرررررة العربيرررررة وم -41
 .العاكر  

 

فروتوكرررول إضرررافي لمعاهررردة الررردفا  المشرررترص والتعررراو  اسقتنررراد  فررري  دول الجامعرررة  -42
 العربية .

 اتحاقية مزايا وحنانات جامعة الدول العربية . -43
 

 ملحق فتنظيم بعض أحكام اتحاقية مزايا وحنانات جامعة الدول العربية . -44
 

م اتحاقيرررة مزايررا وحنررانات جامعرررة مرفررق بشررأ  التعرررديالت الترري تررم إدخالارررا علرر  أحكررا -45
 الدول العربية .

 

 اتحاقية إتحاد إلاعات الدول العربية  . -46
 
 

 اتحاقية بإنشاء الايئة الاينمائية العربية المشتركة  . -47
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 اتحاقية تنايق الايا ة ال ترولية . -48
 
 

 اتحاقية بشأ  الحريتي  األول  والبانية لليائرات المدنية والعربية  . -49
 

 عاو  العربي في ا تخدام الياقة الذرية في األغراض الالمية .اتحاقية الت -50
 

 اتحاقية المؤ اة العربية للما  اس تبمار وائتما  النادرات . -51
 

 اتحاقية تنظيم النق  بالع ور ) الترانزيل ( في  دول الجامعة العربية  . -52
 

 

لنقررر  اتحاقيرررة ت رررادل انعحررراء مررر  اللررررائن والر ررروم علررر  نشررراطات وحررردات مؤ ارررات ا -53
 الجو  العربية .

 إعال  تون  لم ادئ مكافحة اسحتيال ال حر  في الدول العربية . -54

 إعال  بغداد لمكافحة األعمال غير المشروعة ضد  المة الييرا  المدني . -55

 استحاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد . -56

اسقتنررررادية اتحاقيررررة التعرررراو  فرررري تحنرررري  اللرررررائن والر رررروم فرررري  دول مجلرررر  الوحرررردة  -57
 العربية .

 انقليمية أو دو  انقليمية  اتحاق بشأ  آلية التحاوض الجماعي العربي مع التنتالت  -58

 استحاقية العربية لتنظيم نق  الركاص عل  اليريق في  الدول العربية وع رها . -59

 اتحاقية النق  متعدد الو ائط لل لائع في  الدول العربية . -60

 بشأ  ماتويات العم  . 1966لعام ( 1استحاقية العربية رقم ) -61

 بشأ  تنق  األيد  العاملة . 1975( لعام 4استحاقية العربية رقم ) -62

 بشأ  المرأة العاملة . 1976( لعام 5استحاقية العربية رقم ) -63
 استحاقية العربية بشأ  الاالمة والنحة والمانية . -64
 استحاقية العربية بشأ  الحريات والحقوق النقافية . -65
 حقوق اليح  العربي . ميباق -66
 اتحاقية التعاو  العربي في مجال تنظيم وتياير عمليات انغاثة . -67
 في العالم العربي .  إعال  القاهرة حول حماية الالجئي  والنا حي -68
 استحاقية العربية لمكافحة اسنجا  غير المشرو  بالمخدرات والمؤثرات الحعلية . -69
 ئي  في الدول العربية .استحاقية العربية لتنظيم أوضا  الالج -70

 ميباق العم  اسجتماعي للدول العربية . -71
 استحاقية المعدلة للتعاو  العربي في مجال تنظيم وتياير عمليات انغاثة . -72
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 . العربية المعاهدة البقافية -73

اتحررراق خررراص لتيارررير انتقرررال األدوات الارررمعية وال نررررية لات اليرررابع التربرررو  والبقرررافي  -74
 والعلمي .

 العربية لحماية حقوق المؤلف . استحاقية -75

 استحاقية العربية لتياير اننتاج البقافي العربي . -76

 . اتحاقية ا تبمار مياه نار اليرموص في  األرد  و وريا -77

 استحاقية العربية لمكافحة غا  األموال وتموي  انرهاص . -78

 استحاقية العربية لمكافحة الحااد . -79

 قنية المعلومات .استحاقية العربية لمكافحة جرائم ت -80

استحاقيرررة العربيرررة لنقررر  نرررزسء المؤ ارررات العقافيرررة وانصرررالحية فررري إطرررار تنحيرررذ األحكرررام  -81
 الجزائية .

اتحاقيررة مشرررو  تعرراو  فرري  األمانررة العامررة لجامعررة الرردول العربيررة ومنظمررة األمررم المتحرردة  -82
 لليحولة .

 بية والعلوم والبقافة .استحاق في  جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة للتر  -83

 اتحاق في  جامعة الدول العربية ومنظمة العم  الدولية . -84

 اتحاق في  جامعة الدول العربية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة . -85

 اتحاقية للتعاو  في  جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقية . -86

 معة الدول العربية .اتحاقية تعاو  في  منظمة المؤتمر ان المي وجا -87

 اتحاقية الاالم الشام  في  حكومة جماورية الاودا  والحركة الشع ية للتحرير الاودا  . -88
 

 اتحاقية العراق والوسيات المتحدة . -89
 اتحاقية التجارة الحرة في  األرد  ودول األفتا -90

 

 اتحاق إقامة منظمة تجارة حرة في  ك  م  األرد  و نغافورة . -91
 

 منيقة الت ادل الحر في  الدول العربية المتو يية .اتحاقية إقامة  -92
 

 اتحاقية الشرا ة األردنية األوروبية . -93
 

 اتحاقية التعاو  القلائي في  دولة ال حري  والجماورية العربية الاورية . -94
 م . 1952اتحاقية تنحيذ األحكام في  دول جامعة الدول العربية لعام  -95
 م . 1954معة العربية لانة اتحاقية تنحيذ األحكام فني دول الجا -96
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اتحاقيرررة تجنرررن اس دواج اللرررري ي ومنرررع التاررررص مررر  اللررررائن المحروضرررة علررر  الررردخ   -97
 ورأس المال في  دول مجل  الوحدة اسقتنادية العربية .

استحاقيرررررة المشرررررتركة المتعلقرررررة بمؤ ارررررات النرررررحافة المكتوبرررررة ومرررررا شررررر ااا وملحقاتارررررا  -98
 األ ا ية .

 ارة حرة في  جماورية منر العربية والجماورية التركية .اتحاقية إقامة منيقة تج -99
 اتحاقية إقامة منيقة تجارة حرة في  جماورية منر العربية ودول األفتا . -100
فروتوكررول التعرراو  فرري مجررال الناربرراء والياقررة فرري  و ارة الناربرراء والياقررة بمنررر وو ارة  -101

 التننيع العاكر  بالعراق .
بيرة والجماوريرة اليمنيرة بشرأ  ت رادل الماراعدة فري المرواد اتحاقية في  جماوريرة منرر العر  -102

 الجنائية .

 اتحاق التعاو  األمني في  جماورية منر العربية والجماورية اليمنية . -103

وحمايررة  اتحاقيررة فرري  حكومررة جماوريررة منررر العربيررة وحكومررة الجماوريررة اليمنيررة لتشررجيع -104
 اس تبمارات .

وحكومرررة جماوريرررة منرررر العربيرررة بشرررأ  تجنرررن  اتحاقيرررة فررري  حكومرررة الجماوريرررة اليمنيرررة -105
 اللري ي ومنع التارص م  اللرائن المحروضة عل  الدخ  ورأس المال .  جاس دوا

اتحاقيرررة فررري  جماوريرررة منرررر العربيرررة والجماوريرررة اليمنيرررة بشرررأ  نقررر  المحكررروم علررريام  -106
 المح و ي  لتنحيذ األحكام الجنائية .

ارررد التخيررريط القرررومي بجماوريرررة منرررر العربيرررة اتحاقيرررة التعررراو  العلمررري والحنررري فررري  مع -107
 وو ارة التخييط والتعاو  الدولي بالجماورية اليمنية .

اتحاقية للتعاو  الاياحي في  حكومة جماوريرة منرر العربيرة وحكومرة الجماوريرة اليمنيرة  -108
. 

 اتحاقية للتعاو  البقافي في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة الجماورية اليمنية . -109

 اقية التعاو  اسقتناد  والتجار  في  جماورية منر العربية ودولة ال حري  .اتح -110

اتحاقيررررة فرررري  جماوريررررة منررررر العربيررررة وحكومررررة دولررررة ال حررررري  بشررررأ  تجنررررن اس دواج  -111
 اللري ي ومنع التارص م  اللرائن بالنا ة لللرائن عل  الدخ  .

جماوريررررة منررررر العربيررررة اتحاقيررررة لتشررررجيع وحمايررررة اس ررررتبمارات المت ادلررررة فرررري  حكومررررة  -112
 وحكومة دولة النويل .
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اتحرراق فرري  حكومررة جماوريررة منررر العربيررة وحكومررة المملنررة المغربيررة بشررأ  تشررجيع  -113
 وحماية اس تبمارات .

اتحاقيررة للتعرراو  العلمرري والحنرري فرري  معاررد التخيرريط القررومي بجماوريررة منررر العربيررة  -114
 ية .وو ارة التخييط األردنية بالمملنة الااشمية األردن

اتحاقيررة الت ررادل التجررار  الحررر فرري  حكومررة جماوريررة منررر العربيررة وحكومررة المملنررة  -115
 األردنية الااشمية .

اتحاقية التعاو  الزراعي في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة المملنة األردنيرة  -116
 الااشمية.

ة بشرا  اتحاقية في  حكومة جماورية منر العربيرة وحكومرة المملنرة األردنيرة الااشرمي -117
 تجنن اس دواج اللري ي ومنع التارص م  اللرائن .

اتحاقية مال حية في  ك  م  حكومة جماورية منر العربية وحكومة المملنة األردنية  -118
 الااشمية. 

 

اتحاقيررررة التعرررراو  فرررري  حكومررررة جماوريررررة منررررر العربيررررة وحكومررررة المملنررررة األردنيررررة  -119
 الااشمية في مجال صحة الحيوا  .

 

حكومة جماورية منر العربيرة وحكومرة المملنرة األردنيرة الااشرمية بشرا  اتحاقية في    -120
 التعاو  في مجال القوى العاملة .

 

اتحاقيررة تعرراو  فرري مجررال النقرر  ال ررر  للركرراص وال لررائع فرري  حكومررة منررر والمملنررة  -121
 األردنية الااشمية .

 

يرة الااشرمية اتحاقية تعاو  في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة المملنرة األردن -122
 في مجال الحماية المدنية والدفا  المدني .

اتحرراق التعرراو  العلمرري والتننولرروجي فرري  جماوريررة منررر العربيررة والجماوريررة العربيررة  -123
 الاورية .

 استحاق البقافي في  حكومتي الجماورية العربية المتحدة والجماورية العربية الاورية.  -124

  حكومررررة جماوريررررة منررررر العربيررررة والجماوريررررة اتحاقيرررة التعرررراو  اسقتنرررراد  والحنرررري فرررري -125
 العربية الاورية .

اتحاقية في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة الجماورية العربية الارورية لتشرجيع  -126
 وحماية اس تبمارات .
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 اتحاقية للت ادل الحر في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة الجماورية التوناية . -127

 نر العربية والجماورية التوناية ولوجي في  جماورية ماتحاق تعاو  علمي وتنن -128

 اتحاق ثقافي في   لينة عما  وجماورية منر العربية . -129

 اتحاق في  حكومة دولة قير وحكومة جماورية منر العربية بشأ  النق  الجو   -130

اتحررراق الت رررادل التجرررار  والتعررراو  اسقتنررراد  والتقنررري وتشرررجيع اس رررتبمار فررري  حكومرررة  -131
 نر العربية وحكومة دولة قير .جماورية م

 اتحاق إعالمي في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة دولة قير . -132

اتحرراق فرري  الجماوريررة الل نانيررة والجماوريررة العربيررة المتحرردة بشررا  التعرراو  فرري المجررال  -133
 الاياحي .

اتحاقيررررة فرررري  جماوريررررة منررررر العربيررررة وجماوريررررة القمررررر الحيدراليررررة ان ررررالمية لتشررررجيع  -134
 حماية اس تبمارات المت ادلة . و 

اتحرراق عررام للتعرراو  اسقتنرراد  فرري  حكومررة جماوريررة منررر العربيررة وحكومررة جماوريررة  -135
 القمر الحيدرالية ان المية .

اتحاق تعاو  ثقرافي وعلمري وفنري فري  جماوريرة منرر العربيرة وجماوريرة القمرر الحيدراليرة  -136
 ان المية .

 حكومة منر العربية وحكومة جماورية جي وتي.اتحاق تعاو  في مجال التعليم في   -137

 اتحاق التعاو  األمني في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة جماورية جي وتي  -138

اتحررراق النقررر  ال حرررر  فررري  حكومرررة جماوريرررة منرررر العربيرررة وحكومرررة جماوريرررة الارررودا   -139
 الديمقراطية.

 نة العربية والاعودية .فروتوكول تعاو  علمي وتقني في  جماورية منر العربية والممل -140

 العربية الاعودية  اتحاق ثقافي في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة المملنة -141

في  جماورية منر العربية والجماورية الجزائرية   ياتحاق تعاو  علمي وتننولوج  -142
 الديمقراطية الشع ية . 

عربية  اتحاق تعاو  في مجال األوقاب والشئو  ان المية فني جماورية منر ال -143
 والجزائر .

 اتحاق ثقافي في  الجماورية العربية المتحدة وجماورية النومال . -144

 اتحاق ثقافي في   لينة ُعما  وجماورية منر العربية .  -145
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اتحاق  ياحي في  حكومة جماورية منر العربية وحكومة جماورية الاودا    -146
 . الديمقراطية

 اتحاقية اليرق الدولية في المشرق العربي. -147

 إنشاء المنظمة العربية للمواصحات والمقايي  بجامعة الدول العربية.اتحاقية  -148

 استحاقية اسقتنادية الموحدة في  دول مجل  التعاو  الخليجي.  -149

 اتحاقية الوحدة اسقتنادية في  دول الجامعة العربية.  -150

 اتحاقية التعاو  المعدلة في  منظمة المؤتمر ان المي وجامعة الدول العربية. -151

 لتجارة الحرة والتحليلية ودول النومياا.اتحاقية ا -152
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 )منظمة التعاون اإلسالمي( اتفاقيات منظمة المؤتمر اإلسالمي: سادساًًً
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 

 

في منظمة المؤتمر  األعلاءاتحاقية لتشجيع وحماية وضما  اس تبمارات في  الدول  -1
 . ان المي

 .ان المي رالمؤتماتحاقية حنانات وامتيا ات منظمة  -2

في منظمة   األعلاءاستحاقية العامة للتعاو  اسقتناد  والحني والتجار  في  الدول  -3
 . ان الميالمؤتمر 

 .ةوالال لنيلالتناست الالنية   ان الميلالتحاد  األ ا يالنظام  -4

 .ان المعاد حقوق اليح  في  -5

 .يي  ) ميت(للمواصحات والمقا ان الميةلمعاد الدول  األ ا يالنظام  -6

 . للييرا  المدني ان الميللمجل   األ ا يالنظام  -7

 . األعلاءبشأ  نظام اسفلليات التجارية في  الدول   انطاراتحاقية  -8

فروتوكول خية التعريحة التحنيلية الخاصة فنظام اسفلليات التجارية فيما في  الدول  -9
 .ان الميفي منظمة المؤتمر  األعلاء

قواعد  ان الميفي منظمة المؤتمر  األعلاءرية في  الدول نظام اسفلليات التجا -10
 . المنشاة الخاصة

 .معاهدة منظمة المؤتمر ان المي -11

 . للاالل الدولي ان الميةاللجنة  إنشاءاتحاقية  -12

 .الدولية ان الميةلمحكمة العدل  األ ا يالنظام  -13

 . ان الميؤتمر بمنظمة الم  األعلاءلمنظمة تنمية المرأة في الدول  األ ا يالنظام  -14
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 المواثيق العربية: سابعًا
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   .ميباق الجامعة العربية -1
   .الميباق العربي للعم  -2

  .مشرو  ميباق حقوق انناا  والشعن في الوط  العربي -3

  .ميباق العم  اسقتناد  القومي -4

  .الميباق العربي لحقوق انناا  -5

  . ناني وثيقة الوفاق الوطني الل -6

   .ميباق التلام  العربي -7

  .ميباق الوحدة البقافية العربية  -8
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 االتفاقيات العربية اإلسرائيلية : ثامنًا
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 . معاهدة الاالم األردنية ان رائيلية -1
 .) امن ديحيد( معاهدة الاالم المنرية ان رائيلية -2

 .نص اتحاقية  ا  ريمو -3

    .حاقية النويزنص ات -4

 .اتحاقية الادنة العامة المنرية ان رائيلية -5

  .في  منر وإ رائي  2005نص اتحاقية فيالدلفيا   -6

   .نص اتحاق الادنة الموقع في  إ رائي  ول نا  -7

   .نص م ادرة الاالم العربية -8

   .نص اتحاقية الادنة الدائمة في   وريا وإ رائي  -9

 . 1948اتحاقية هادا اه   -10
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 اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني: تاسعًا
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 .اتحاقية بشأ  حظر األ لحة النيميائية وتدمير هذه األ لحة  -1
 .اتحاقية جنيف األول  لتحاي  حال الجرح  والمرض  بالقوات المالح  -2
 .لحةاتحاقية جنيف البانية لتحاي  حال جرح  ومرض  وغرق  القوات الما  -3
 .حاقية جنيف البالبة بشأ  معاملة أ رى الحرصات  -4
 .اتحاقية جنيف الرابعة بشأ  حماية األشخاص المدنيي  في وق الحرص  -5
 .اتحاقية بشأ  حقوق وواج ات الدول المحايدة في الحرص  -6
 .اتحاقية حظر األلغام الملادة لألفراد وتدمير تلت األلغام   -7
 .اللرر أو عشوائية األثراتحاقية حظر ا تعمال أ لحة محرطة   -8
 .اتحاقية حظر ا تخدام تقنيات التغيير في ال يئة ألغراض عاكرية  -9
 . اتحاقية منع جريمة انبادة الجماةية والمعاق ة علياا-10
 . اتحاقية لحماية الممتلنات البقافية في حالة نزا  مالح -11
 . )ال يولوجية(  اتحاقية حظر األ لحة ال كتريولوجية -12
 . حاقية عدم تقادم جرائم الحرص والجرائم المرتن ة ضد انناانيةات -13
 . خداةية والن ائط األخرى ال روتوكول المتعلق بحظر أو تقييد ا تعمال األلغام واألشراص ال-14
 .المعميةالليزر فروتوكول بشأ  أ لحة  -15
 . محرطة اللرر األ لحةالدول الموقعة عل  اتحاقية حظر ا تخدام  -16
 .توكول بشأ  حظر ا تعمال الغا ات الخانقة والاامةفرو  -17
 . فروتوكول م  أج  حماية الممتلنات البقافية في حالة نزا  مالح  -18
 . فروتوكول بشأ  الشظايا التي س يمك  النشف عناا -19
 . نظام روما األ ا ي للمحكمة الجنائية الدولية -20
 . لمالحة غير الدوليةفروتوكول المتعلق بحماية ضحايا المنا عات ا -21
 .فروتوكول بشأ  حظر أو تقييد ا تعمال األ لحة المحرقة -22
 .ال روتوكول بشأ  اشتراص األطحال في المنا عات المالحة-23
 . ال روتوكول المتعلق بحماية ضحايا المنا عات الدولية المالحة -24
 . ح مالال روتوكول الباني بحماية الممتلنات البقافية في حالة نزا   -25
 . استحاقية الخاصة باحترام قواني  وأعراب الحرص ال رية -26
   . ال روتوكول المتعلق بحظر األلغام واألشراص الخداةية والن ائط -27
 . ال روتوكول الخام  الملحق باتحاقية حظر محرطة اللرر أو عشوائية -28
ص المذن ي  بارتناص جرائم حرص  م ادئ التعاو  الدولي في تعقن واعتقال وتاليم ومعاق ة األشخا -29

 وجرائم ضد انناانية 
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 .القانو  األ ا ي لمنظمة العحو الدولية -1
 .النظام األ ا ي لمحوضية األمم المتحدة لشؤو  الالجئي  -2

 . النظام األ ا ي لمحكمة العدل الدولية -3

 . انناا لحقوق  وبيةاألور المحكمة  -4

 .ميباق منظمة الوحدة األفريقية -5

 .ان المي المؤتمرميباق منظمة  -6

 .معاهدة إنشاء اتحاد المغرص العربي -7

 . ميباق جامعة الدول العربية -8
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 .ميباق األمم المتحدة -1
 . النظام األ ا ي لمحكمة العدل الدولية -2

  .ت المعاهدااتحاقية فينا لقانو   -3

 .   انعال  العالمي لحقوق انناا  -4

 . بالحقوق اسقتنادية واسجتماةية والبقافية العاد الدولي الخاص  -5
 .  العاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والايا ية -6

يار  الملحق بالعاد الدولي للحقوق المدنية والايا ية بشأ  تقديم شكاو  ال روتوكول اسخت  -7
 م  ق   األفراد.   

فادب   الملحق بالعاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والايا ية ال روتوكول اسختيار  الباني -8
 .العم  علي إلغاء عقوبة انعدام

 . اتحاقية بشأ  الذخائر العنقودية -9
ا تخدام تقنيات التغيير في ال يئة ألغراض عاكرية أو ألية أغراض عدائية   اتحاقية حظر -10

   .أخرى 
   .استحاقية الدولية لقمع تموي  انرهاص  -11
   إعال  عدم جوا  التدخ  بجميع أنواعه في الشئو  الداخلية للدول -12
صو  الالم   انعال  المتعلق فتقني الحقائق الذ  تليلع به األمم المتحدة في ميدا  -13

    .واألم  الدوليي 
 . معاهدة عدم انتشار األ لحة النووية -14
    .إعال  بشأ  حظر ا تعمال األ لحة النووية والنووية الحرارية -15
    .اتحاقية سها  لحماية الممتلنات البقافية في حالة نزا  مالح -16
 . لالئحة المتعلقة بقواني  وأعراب الحرص ال ريةا -17
دة وضع األ لحة النووية وغيرها م  أ لحة الدمار الشام  عل  قا  ال حار معاه -18

   .والمحييات وفي باط  أرضاا
    .اتحاقية الرضا بالزواج، والحد األدن  لا  الزواج وتاجي  عقود الزواج -19
 .إعال  األمم المتحدة بشأ  حقوق الشعوص األصلية -20
    .ال شر إعال  األمم المتحدة بشأ  ا تنااخ -21
     .اتحاقية بشأ  جناية المرأة المتزوجة -22
   . اتحاقية بشأ  خحض حاست انعدام الجناية -23
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   .اتحاقية بشأ  وضع األشخاص عديمي الجناية -24
 .اتحاقية بشأ   المة موظحي األمم المتحدة واألفراد المرت يي  فاا -25
  .إعال  تعميق وتدةيم اسنحراج الدولي -26
إعرررال  الخرطررروم بشرررأ  نارررج لدنعرررات اسقتنررراد  واسجتمررراعي والتنميرررة فررري أفريقيرررا يكرررو   -27

 .محوره انناا 
 .اتحاقية جناية األشخاص الي يعيي  في حالة خالفة الدول -28
   .الم ادئ األ ا ية س تخدام فرامج العدالة التنالحية في الماائ  الجنائية -29
 .نانات الدول وممتلناتاا م  الوسية القلائيةاتحاقية األمم المتحدة لح -30
 .إعال  الخاص فتعزيز األم  الدولي -31
قرررار الجمعيررة العامررة  سحتحررال بالررذكرى الاررنوية الاررتي  لدعررال  العررالمي لحقرروق انناررا ا -32

 .2008تشري  الباني/نوفم ر  24، المؤرخ في 63/25لألمم المتحدة رقم 
 .اية جميع األشخاص م  اسختحاء القار  استحاقية الدولية لحم -33
   .اتحاقية حقوق األشخاص لو  انعاقة -34
 .ال روتوكول اسختيار  ستحاقية حقوق األشخاص لو  انعاقة -35
 .استحاقية الدولية لقمع الاجمات انرهافية بالقناف  -36
 .الميباق ان المي العالمي لألخالقيات الي ية والنحية -37
 .قية الحماية المادية للمواد النوويةاتحا -38
 .بشأ  تنحيذ العاد الدولي الخاص بالحقوق اسقتنادية واسجتماةية والبقافية  ليم ورغ ئم اد   -39
   .م ادئ ما تريخل التوجياية المتعلقة بانتاا ات الحقوق اسقتنادية واسجتماةية والبقافية -40
 .الماتعمرة إعال  منح اس تقالل لل لدا  والشعوص  -41
 .الايادة الدائمة علي الموارد الي يعية -42
   .إعال  األمم المتحدة للقلاء علي جميع أشكال التمييز العننر   -43
 .إعال  بشأ  العننر والتحيز العننر   -44
   .استحاقية الدولية للقلاء علي جميع أشكال التمييز العننر   -45
 .العننر  في األلعاص الرياضية استحاقية الدولية لمناهلة الحن  -46
 .استحاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم -47
فروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمااعي الحميدة يناط فاا ال حر  عر  تاروية أليرة خالفرات   -48

    .قد تنشأ في  الدول األطراب في استحاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
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 .ستحاقية الدولية لقمع جريمة الحن  العننر  والمعاق ة عليااا -49
إعررال  بشررأ  الم ررادئ األ ا ررية الخاصررة بإ رراام و ررائ  انعررالم فرري دعررم الاررالم والتحرراهم  -50

الرردولي، وتعزيررز حقرروق انناررا ، ومكافحررة العننرررية والحنرر  العننررر  والتحررريض علررري 
 .الحرص 

والتمييررز القررائمي  علرر  أ رراس الرردي  أو  كال التعنررن إعررال  بشررأ  القلرراء علرر  جميررع أشرر -51
  .المعتقد 

إلررر  أقليرررات قوميرررة أو إثنيرررة وإلررر  أقليرررات دينيرررة  إعرررال  بشرررأ  حقررروق األشرررخاص المنتمررري  -52
   .ولغوية

 .اتحاقية القلاء عل  جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -53
 .أشكال التمييز ضد المرأة  ال رتوكول اسختيار  الملحق باتحاقية القلاء عل  جميع -54
 .القلاء علي التمييز ضد المرأة  عال إ  -55
    .اتحاقية بشأ  الحقوق الايا ية للمرأة  -56
   .في حاست اليوارئ والمنا عات المالحة إعال  بشأ  حماية النااء واألطحال -57
 .إعال  بشأ  مشاركة المرأة في تعزيز الالم والتعاو  الدوليي  -58
 .توكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميباق األفريقي لحقوق انناا  والشعوص فرو  -59
للمؤتمر العالمي المعني برالمرأة المنعقرد فري فيجري   1القرار   [1إعال  ومنااج عم  فيجي ]  -60

  . 1995أيلول/  تم ر  15-4خالل الحترة 
ضد المرأة فري مجرال منرع الجريمرة  العنف ا تراتجيات نمولجية وتدافير عملية للقلاء عل   -61

  . [1والعدالة الجنائية]
    .إطار لتشريع نمولجي بشأ  العنف المنزلي -62
نمولج إفالغ موحد بخنوص تقديم معلومات إل  المقررة الخاصة باألمم المتحدة المعنية   -63

 . بماألة العنف ضد المرأة أ  ابه وعواق ه
  1929أيلول/  تم ر   25الموقعة في جنيف، يوم   صة بالرق فرتوكول فتعدي  استحاقية الخا -64

.  
   .وتجارة الرقيق واألعراب والممار ات الش ياة بالرق  استحاقية التنميلية نبيال الرق  -65
     .القواعد النمولجية الدنيا لمعاملة الاجناء -66
 .الم ادئ األ ا ية لمعاملة الاجناء -67
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الرذي  يتعرضرو  أل  شرك  مر  أشركال   بحماية جميرع األشرخاص مجموعة الم ادئ المتعلقة    -68
  .اسحتجا  أو الاج 

المعاملررة أو العقوبررة القا ررية أو الالإناررانية أو  اتحاقيررة مناهلررة التعررذين وغيررره مرر  ضررروص  -69
   .الماينة

ضروص المعاملة أو العقوبة  إعال  حماية جميع األشخاص م  التعرض للتعذين وغيره م   -70
   .ة أو الالإناانية أو الماينةالقا ي

 ريما األط راء، فري حمايرة تنرلة فردور المروظحي  النرحيي ، وسم ادئ آداص مانة اليرن الم  -71
المارررجوني  والمحتجرررزي  مررر  التعرررذين وغيرررره مررر  ضرررروص المعاملرررة أو العقوبرررة القا رررية أو 

 .الالإناانية أو المانية
 .لقار  إعال  حماية جميع األشخاص م  اسختحاء ا -72
   .مدونة لقواعد  لوص الموظحي  المكلحي  بإنحال القواني  -73
   .م ادئ أ ا ية بشأ  دور المحامي  -74
 .م ادئ توجياية بشأ  دور أعلاء النيابة العامة -75
   .للحايا الجريمة وإ اءة ا تعمال الالية إعال  بشأ  الم ادئ األ ا ية لتوفير العدالة -76
 . حماية حقوق الذي  يواجاو  عقوبة انعدامضمانات تنح   -77
   .م ادئ أ ا ية بشأ  ا تقالل الالية القلائية -78
خارج نياق القانو  وانعدام التعاحي   م ادئ المنع والتقني الحعالي  لعمليات انعدام -79

  .وانعدام دو  محا مة
 . معاهدة نمولجية بشأ  نق  انجراءات في الماائ  الجنائية -80
عليام بأحكام مشروطة أو   معاهدة نمولجية بشأ  نق  انشراب علي المجرمي  المحكوم -81

   .المحرج عنام إفراجا مشروطا 
   .مواجاة تحديات القر  الحاد  والعشري  إعال  فيينا بشأ  الجريمة والعدالة -82
    .اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع ر الوطنية -83
توكول منع وقمع ومعاق ة استجار باألشخاص، وبخاصة النااء واألطحال، المكم  فرو  -84

 . ستحاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع ر الوطنية
فروتوكول مكافحة تارين المااجري  ع  طريق ال ر وال حر والجو، المكم ِّ  ستحاقية األمم   -85

 . لوطنيةالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع ر ا
   .مل ية نمولجية لتشريح الجب   -86
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     . بشأ  حماية األحداث المجردي  م  حريتام قواعد األمم المتحدة -87
  .إعال  حقوق اليح  -88
 . اتحاقية حقوق اليح  -89
   .ال روتوكول اسختيار  ستحاقية حقوق اليح  بشأ  اشتراص األطحال في المنا عات المالحة -90
كول اسختيار  ستحاقية حقوق اليح  بشأ  فيع األطحال وا تغالل األطحال في ال روتو  -91

   .انباحيةال غاء وفي المواد 
بحماية األطحال ورعايتام مع   ةوالقانونية المتنلانعال  المتعلق بالم ادئ اسجتماةية  -92

   .بالحلانة والت ني علي النعيدي  الوطني والدولي  اسهتمام الخاص 
    .جنيف –  1924ال  حقوق اليح  لعام إع -93
ورعايتام مع   انعال  المتعلق بالم ادئ اسجتماةية والقانونية المتنلة بحماية األطحال -94

   .اسهتمام الخاص بالحلانة والت ني عل  النعيدي  الوطني والدولي
 . إعال  طارا  -95
   .انناا صدر ع  المؤتمر الدولي لحقوق فينا إعال  وبرنامج عم   -96
والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية   فراد ألانعال  المتعلق بحق وماؤولية ا -97

 . حقوق انناا  والحريات األ ا ية المعترب فاا عالميا
 . الم ادئ المتعلقة بمركز المؤ اات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق انناا  -98
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم   يادة فعالية م دأ إجراء انتخابات دورية ونزياة -99

   . 1991كانو  األول/ديام ر   17، المؤرخ  137/ 46
 .مشرو  الم ادئ العامة بشأ  الحرية وعدم التمييز في ماألة الحقوق الايا ية  -100
   .قافي اتحاقية الحرية النقافية وحماية حق التنظيم الن  -101
( الخاصة فتي يق  98استحاقية )رقم   اتحاقية حق التنظيم النقافي والمحاوضة الجماةية -102

  .الحق في التنظيم النقافي وفي المحاوضة الجماةية  م ادئ
( الخاصة فتوفير الحماية والتاايالت 135استحاقية )رقم   استحاقية الخاصة بممبلي العمال  -103

 . اةلممبلي العمال في المؤ 
( الخاصة بالحرية  87استحاقية )رقم   اتحاقية الحرية النقافية وحماية حق التنظيم النقافي  -104

   . النقافية وحماية حق التنظيم النقافي
( الخاصة بحماية حق  151استحاقية )رقم  اتحاقية عالقات العم  )في الخدمة العامة( -105

   .دام في الخدمة العامةوإجراءات تحديد شروط اس تخ التنظيم النقافي
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  .( الخاصة بالاخرة29استحاقية )رقم  اتحاقية الاخرة -106
في األجر لد  تااو  قيمة   ( الخاصة بمااواة العمال والعامالت 100استحاقية )رقم  -107

    .العم 
ي  ( الخاصة بالتمييز ف111استحاقية )رقم   اتحاقية التمييز )في مجال اس تخدام والمانة( -108

  .مجال اس تخدام والمانة
   .( الخاصة بايا ة العمالة122استحاقية )رقم    يا ة العمالة اتحاقية  -109
   .( الخاصة بايا ة العمالة154استحاقية )رقم  اتحاقية تشجيع المحاوضة الجماةية -110
شأ  الناوض  ( ب 168استحاقية رقم ) اتحاقية بشأ  الناوض بالعمالة والحماية م  ال يالة -111

  .بالعمالة والحماية م  ال يالة 
  .فبماني  اعات يوميا وببما  اتحاقية تحديد  اعات العم  في المنشآت النناةية -112

  .لمنظمة العم  الدولية 1استحاقية رقم  وأربعي   اعة أ  وةيا
   .لمنظمة العم  الدولية 2استحاقية رقم  اتحاقية ال يالة -113
  51استحاقية   1936أ  تخفيض  اعات العم  في األشغال العامة، لعام بش  اتحاقية -114

 .لمنظمة العم  الدولية
لمنظمة العم   52استحاقية  1936بشأ  األجا ات الانوية مدفوعة األجر، لعام   اتحاقية -115

 .الدولية
الاررررح  الواجرررن توافرهرررا لرررد  ربافنرررة وضررر اط  للنحرررأة المانيررررة األدنررر بشرررأ  الحرررد  اتحاقيرررة -116

   .لمنظمة العم  الدولية 53استحاقية  1936التجارية، لعام 
لمنظمرة  54استحاقيرة  1936بشأ  انجا ات الانوية مدفوعرة األجرر لل حرارة، لعرام   اتحاقية  -117

 .العم  الدولية
فبماني  اعات يوميا وببما  وأربعي   اتحاقية تحديد  اعات العم  في المنشآت النناةية  -118

  .لمنظمة العم  الدولية 55استحاقية رقم  1936  وةيا، لعام  اعة أ
لمنظمررررة العمرررر   56استحاقيررررة رقررررم  1936اتحاقيرررة بشررررأ  التررررأمي  النررررحي لل حررررارة، لعررررام  -119

  .الدولية
 57استحاقيرة  1936اتحاقية بشأ   اعات العم  وإعداد العراملي  علري ظارر الارح ، لعرام   -120

  .لمنظمة العم  الدولية
استحاقيررة  (1936لار  تشررغي  األحرداث فرري العمر  ال حررر  )مراجعرة،  األدنرر اتحاقيرة الحرد  -121

 .لمنظمة العم  الدولية 58
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 (1937لاررر  تشرررغي  األحرررداث فررري األعمرررال النرررناةية )مراجعرررة،  األدنررر اتحاقيرررة الحرررد  -122
   .لمنظمة العم  الدولية 59استحاقية 

 (1937حررداث فرري األعمررال غيررر النررناعة )مراجعررة عررام اتحاقيررة بشررأ   رر  ا ررتخدام األ -123
  .لمنظمة العم  الدولية 60استحاقية 

 61استحاقيرررة  1938اتحاقيرررة بشرررأ  تخفررريض  ررراعات العمررر  فررري صرررناعة الناررريج، لعرررام  -124
 .لمنظمة العم  الدولية

مرة العمر  لمنظ 62استحاقيرة  1937اتحاقية بشأ  أحكام الارالمة فري صرناعة ال نراء، لعرام   -125
 .الدولية

مررر  مؤ اررات األعمرررال فررري  القواعررد المتعلقرررة بماررؤوليات الشرررركات ع ررر الوطنيرررة وغيرهررا -126
  .مجال حقوق انناا 

مرر  مؤ اررات  القواعررد المتعلقررة بماررؤوليات الشررركات ع ررر الوطنيررة وغيرهرراالتعليررق علرر    -127
  .األعمال في مجال حقوق انناا 

   .ص با تئنال الجو  و وء التغذيةانعال  العالمي الخا -128
 .إعال  بشأ  حق الشعوص في الالم -129
اعتمرده المرؤتمر العرام لليوناركو فري دورتره البامنرة والعشرري ،  إعال  م ادئ بشأ  التارامح  -130

 .1995تشري  الباني/نوفم ر  16باري ، 
  .يدةإعال  بشأ  المد  والماتوطنات ال شرية األخرى في األلفية الجد  -131
   .األصلية والق لية في ال لدا  الماتقلة بشأ  الشعوص  169استحاقية رقم  -132
 .إعال  حول التقدم واننماء في الميدا  اسجتماعي -133
   .العلمي والتننولوجي لنالح الالم وخير ال شرية انعال  الخاص با تخدام التقدم -134
 .إعال  الحق في التنمية -135
 .تحرص عالمي" -"أ مة عالمية  لتزام بشأ  فيروس نقص المناعة ال شرية/انيد *إعال  ا -136
   .إعال  األمم المتحدة بشأ  األلفية -137
   .انعال  الخاص بحقوق المتخلحي  عقليا -138
   .بمرض عقلي وتحاي  العناية بالنحة العقلية م ادئ حماية األشخاص المنافي  -139
 .قوق المعوقي انعال  الخاص بح -140
 .استحاقية الخاصة فوضع الالجئي  -141
 .ال روتوكول الخاص فوضع الالجئي  -142
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   .النظام األ ا ي لمحوضية األمم المتحدة لشؤو  الالجئي  -143
   .إعال  بشأ  الملجأ انقليمي -144
   .ذ  يعيشو  فيهالذي  لياوا م  مواطني ال لد ال انعال  المتعلق بحقوق انناا  لألفراد  -145
   .اتحاقية منع جريمة انبادة الجماةية والمعاق ة علياا -146
 .اتحاقية عدم تقادم جرائم الحرص والجرائم المرتن ة ضد انناانية -147
م ررادئ التعرراو  الرردولي فرري تعقررن واعتقررال وتاررليم ومعاق ررة األشررخاص المررذن ي  بارتنرراص  -148

 .جرائم حرص وجرائم ضد انناانية
 .نظام روما األ ا ي للمحكمة الجنائية الدولية -149
   .القواعد انجرائية وقواعد انث ات  المحكمة الجنائية الدولية -150
 .أركا  الجرائم المحكمة الجنائية الدولية -151
   .بالقوات المالحة في الميدا  اتحاقية جنيف لتحاي  حال الجرح  والمرض  -152
   .القوات المالحة في ال حار ي  حال جرح  ومرض  وغرق اتحاقية جنيف لتحا -153
 .اتحاقية حنيف بشأ  معاملة أ رى الحرص  -154
 .اتحاقية جنيف بشأ  حماية األشخاص المدنيي  في وقل الحرص  -155
 1949آص/أغاي   12المعقودة في   ال رتوكول انضافي األول الملحق باتحاقيات جنيف  -156

   .المنا عات المالحة الدوليةوالمتعلق بحماية ضحايا 
 1949آص/أغاي   12المعقودة في  ال رتوكول انضافي الباني الملحق باتحاقيات جنيف  -157

   .والمتعلق بحماية ضحايا المنا عات المالحة غير الدولية
 .م ادئ توجياية بشأ  التشريد الداخلي -158
  .ال  ع  القواعد انناانية الدنيامشرو  جديد نع اسضيرابات والتوترات الداخلية* -159
إعررررال  بشررررأ  قواعررررد القررررانو  الرررردولي اننارررراني المتعلقررررة فتارررريير األعمررررال العدائيررررة فرررري  -160

 .المنا عات المالحة غير الدولية
اجتمررررررا  المائرررررردة الماررررررتديرة التا ررررررع عشررررررر بشررررررأ  المشرررررركالت الراهنررررررة للقررررررانو  الرررررردولي  -161

  .1994أيلول/  تم ر  2-أص/أغاي  29اننااني* ا  ريمو، 
 .بغية حظر ا تعمال قذائف معينة في  م  الحرص  1868إعال   ا  فتر  ورغ لانة  -162
ننرررا نمولجيرررا لدعرررال  بررراسعتراب باختنررراص اللجنرررة  اللجنرررة الدوليرررة لتقنررري الحقرررائق -163

  .الدولية لتقني الحقائق
   .م ادئ توجياية بشأ  الحق في المااعدة انناانية -164
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، النررادر عرر  1القرررار  تقريررر عرر  أعمررال متابعررة المررؤتمر الرردولي لحمايررة ضررحايا الحرررص  -165
  .المؤتمر الدولي الاادس والعشري  للنلين األحمر والاالل األحمر

، النررادر عرر  المررؤتمر الررردولي 2القرررار  حمايررة الارركا  المرردنيي  فرري فترررة النررزا  الماررلح -166
كرررانو  األول/ديارررم ر  7-3جنيرررف  والاررالل األحمرررر الاررادس والعشرررري  للنرررلين األحمرررر

1995 . 
  .ملت الاويد غو تاب الباني أدولف 1621مواد الحرص التي أصدرها  نة  -167
  .اتحاق تعاو  في  األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية واللجنة الدولية للنلين األحمر -168
حزيرا /يونيرره  14إلرري  3ا ررين ول مرر   لدوليررةالموئرر  ال شررر  البرراني  إعررال  مرر  اللجنررة ا -169

1996. 
  .قانو  نمولجي بشأ  ا تعمال وحماية شارة النلين األحمر أو الاالل األحمر -170
مرنح اللجنرة الدوليرة للنرلين األحمرر مركرز المراقرن لرد  الجمعيرة العامرة لألمرم المتحرردة*  -171

 . 1990تشري  األول/أ توبر 
لدوليرررة للنرررلين األحمرررر ورابيرررة جمعيرررات النرررلين األحمرررر والارررالل اتحررراق فررري  اللجنرررة ا -172

  .األحمر
، النرادر عر  3القررار  القانو  الدولي اننااني المي ق في النزاعات المالحة في ال حرار  -173

كررانو   7-3جنيررف  الاررادس والعشررري  للنررلين األحمررر والاررالل األحمررر المررؤتمر الرردولي
 . 1995األول/ديام ر 

   ادئ واألعمال المعتمدة بشأ  المااعدة والحماية في إطار العم  انناانيالم  -174
دعررررم القرررردرة الوطنيررررة علرررري تقررررديم المارررراعدة فرررري الشررررؤو  انناررررانية و اننمائيررررة وحمايررررة  -175

 .الماتلعحي 
  .انعال  الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرص  -176
  .كومي المعني بحماية ضحايا الحرص اجتما  فريق الخ راء الدولي الح -177
قرار اتخذ  احترام القانو  الدولي اننااني ومااندة العم  اننااني في المنا عات المالحة  -178

أيلول/ رررر تم ر  18إلرررري  13دو  تنررررويل مرررر  ق رررر  المررررؤتمر ال رلمرررراني الرررردولي التاررررعو  
 .، كان يرا، ا تراليا1993

قررررار  وماررراندة العمررر  انناررراني فررري النزاعرررات المارررلحةاحتررررام القرررانو  الررردولي انناررراني  -179
حزيرا /يونيررو  11إلرري  6لمجلرر  و راء منظمررة الوحرردة األفريقيررة فرري دورترره العاديررة الاررتو  

  . ، تون1994
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الررردورة  قررررار للجمعيرررة العامرررة لمنظمرررة الررردول األمريكيرررة احتررررام القرررانو  الررردولي انناررراني -180
حزيرا /يونيررررره  6نررررة األولررررري، الماررررائ  القانونيررررة والايا رررريةاللج العاديررررة الرابعررررة والعشرررررو  

 .، فليم جو بارا، ال را ي 1994
، 1998حزيرا /يونيررره  24صررردر فررري  النظرررام األ ا ررري للجنرررة الدوليرررة للنرررلين األحمرررر -181 

 20دخ  حيز النحال في  1973حزيرا /يونيه  21وح  مح  النظام األ ا ي النادر في  
 .1998تمو /يوليه 

إعرررررال  للمرررررؤتمر  تحريمرررررا تامرررررا استجررررراه إلررررري تحرررررريم األلغرررررام األرضرررررية الملرررررادة لألفرررررراد  -182
 .1996تشري  األول/أ توبر  5إلي  3أوتاوا، م   اس تراتيجي الدولي

مشرررو  اتحاقيرررة دوليررة بشرررأ  إنشرراء هيئرررة  أول اقتررراح ننشرراء محكمرررة جنائيررة دوليرررة دائمررة -183
         آص/أغارررري   22ة ستحاقيررررة جنيررررف المؤرخررررة فرررري قلررررائية دوليررررة لمنررررع ورد  أ  مخالحرررر

 .1872جنيف،  -إعداد  غو تاب موانييه  1864
ال يررا  الررذ  أدلررل برره اللجنررة الدوليررة للنررلين األحمررر أمررام الجمعيررة العررام لألمررم المتحرردة  -184

 حرول فترروى محكمررة العرردل الدوليررة بشرأ  مشررروةية التاديررد باأل ررلحة النوويررة أو ا ررتخداماا
 .1996،  نة 51الدورة  أمام اللجنة األولي للجمعية العامة لألمم المتحدة

إلرري  23توصرريات اجتمررا  فريررق الخ ررراء الرردولي الحكررومي المعنرري بحمايررة ضررحايا الحرررص  -185
 .، جنيف1995كانو  الباني/يناير  27

يررد الوضررع اتحرراق فرري  اللجنررة الدوليررة للنررلين األحمررر والمجلرر  استحرراد  الاوياررر  لتحد  -186
 . القانوني للجنة في  ويارا

  .1992تمو /يوليه  8اعتمد في  النظام الداخلي للجنة الدولية انناانية لتقني الحقائق -187
فررري كم ررراس  1996أيلول/ رر تم ر  27فررري  إعررال  كم ررراس اعتمررده المرررؤتمر األفريقررري الرابررع -188

  .)أوغندا(
رت عر  مائرردة مارتديرة نظمررل فرعايرة المعاررد صرد  ا رتنتاجات بشرأ  جمررع شرم  العررائالت  -189

 .1988أيلول/  تم ر  10إلي  6 ا  ريمو خالل الحترة م   الدولي للقانو  اننااني
آلار/مررررارس  13و  12فررررر ، فرررري  اسجتمررررا  التأ يارررري للجنررررة الدوليررررة لتقنرررري الحقررررائق -190

1992. 
  .1991ونيه/حزيرا  ي 25فر  في  انتخاص أعلاء اللجنة الدولية لتقني الحقائق -191
 نتررائج وتوصرريات النرردوة انقليميررة بشررأ  الترردافير الوطنيررة لتي يررق القررانو  الرردولي اننارراني -192

 . 1991حزيرا /يونيه  21إلي  18 ا  خو يه، كو تاريكا، م  
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إعرررال  بشرررأ   يرررادة فعاليرررة م ررردأ اسمتنرررا  عررر  التاديرررد با رررتعمال القررروة أو ا رررتعمالاا فررري  -193
اعتمرررد ونشرررر علررر  المرررأل بموجرررن قررررار الجمعيرررة العامرررة لألمرررم المتحررردة  الدوليرررة العالقرررات 

  .1987كانو  األول/ ديام ر  18المؤرخ في  42/22
اعتمررد ونشررر علرر  المررأل  إعررال  مررانيال بشررأ  تارروية المنا عررات الدوليررة بالو ررائ  الاررلمية -194

تشرري  البراني/نوفم ر  15 المرؤرخ فري 37/10بموجن قرار الجمعيرة العامرة لألمرم المتحردة 
1982 . 

  .1907تشري  األول/أ توبر  18سها   الالئحة المتعلقة بقواني  وأعراب الحرص ال رية -195
اتحاقيرررة سهرررا  بشرررأ  حقررروق وواج رررات الررردول المحايررردة واألشرررخاص المحايررردي  فررري حالرررة  -196

 1907تشري  األول/أ توبر   18الحرص ال رية
 .1954أيار/مايو  14ماية الممتلنات البقافية في حالة نزا  مالحاتحاقية سها  لح -197
 .ال روتوكررول الخررام  الملحررق باتحاقيررةص  فروتوكررول بشررأ  المتحجرررات مرر  مخلحررات الحررر -198

حظررر أو تقييررد ا ررتعمال أ ررلحة تقليديررة معينررة يمكرر  اعت ارهررا محرطررة اللرررر أو عشرروائية 
 .2003كانو  الباني/نوفم ر  28األثر
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 اتفاقيات ومعاهدات حقوق الملكية الفكرية  :عشر ثاني
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 .اتحاق  ترا  ورج الخاص بالتننيف الدولي ل راءات اسخترا  -1
 .،الزائحة أو الملللة اتحاق مدريد بشأ  قمع فيانات مندر الالع -2

 .الدولياتحاق لش ونة بشا  حماية تاميات المنشأ وتاجيلاا عل  النعيد  -3

 .تحاقية الجوانن المتنلة بالتجارة م  حقوق الملنية الحنريةا -4

 .للالع والخدمات  الدولياتحاق ني  بشأ  التننيف  -5

 .اتحاقية فر  لحماية المننحات  -6

 .الخاصة بحماية الملنية النناةية اتحاقية باري  -7

 .اتحاقية جنيف لحماية منتجي الحونوجرامات  -8

 .ملحق اتحاقية فر   -9

 .عل  النعيد الدولياقية لش ونة بشا  تاميات المنشأ وتاجيلاا تحالنظام التنحيذ  س -10

 .ستحاق سها  1999وثيقة جنيف لانة  -11

 .وسئحتهمعاهدة قانو  ال راءات  -12

 .والتاجي  النوتي األداءمعاهدة الوي و بشا   -13

 .معاهدة الوي و بشأ  حق المؤلف -14

للر رررروم والنمررررالج  الرررردوليانيرررردا   بشررررأ  سهررررا اتحرررراق التعليمررررات اسداريررررة لتي يررررق   -15
 .النناةية

، استحاقيررة الدوليررة لحمايررة فنرراني اسداء ومنتجرري التاررجيالت  1961اتحاقيررة رومررا لاررنة  -16
 النوتية وهيئة اسلاعة.

 اتحاقية انشاء المنظمة العالمية للملنية الحنرية. -17

 معاهدة  نغافورة بشأ  قانو  العالمات.  -18
 ،وبروتوكول استحاق  اتحاق مدريد بشا  التاجي  الدولي للعالمات  -19

الالئحة التنحيذية المشتركة في  اتحاق وبروتوكول مدريد بشأ  التاجي  الدولي  -20
 للعالمات 

 1994معاهدة قانو  العالمات في جنيف عام  -21

 اتحاقية مدريد بشا  التاجي  الدولي للعالمات -22
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 اتفاقيات منظمة العمل الدوليةعشر:  ثالث
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 .الوقادو  مااعدو الوقادي  األحداث يجو  فياا تشغي   التيللا   األدن بشأ  الحد قية اتحا .1

 .الماتخدمي  عل  ظار الاحينة واألحداث  لألطحال انج ار  بشأ  الححص الي ي اتحاقية  .2

 .بشأ  التعويض ع  حوادث العم اتحاقية  .3

 .المانية األمراض بشأ  تعويض العمال ع  اتحاقية  .4

 . اعات العم بشا  اتحاقية  .5

فيمرا يتعلرق برالتعويض عر   واألجانن بشأ  المااواة في المعاملة في  العمال الوطنيي  اتحاقية   .6
 .حوادث العم 

 .في المخافز بشأ  العم  ليالا اتحاقية  .7

 .تحتيش المااجري  عل  ظار الاح  إجراءات بشأ  ت ايط اتحاقية  .8

 .بشا  ال يالةاتحاقية  .9

 .ل حارةبشأ  عقود ا تخدام ااتحاقية  .10

 .اتحاقية تحديد  اعات العم  في مناجم الححم .11

 .وطنام إل ال حارة  إعادةبشأ   .12

 .األمومةبشا  حماية اتحاقية  .13

 .الحوادث اتحاقية بشأ  وقاية العمال الماتخدمي  في شح  وتحريغ الاح  م   .14

 .بشأ  التامي  النحي للعمال في النناعة والتجارة وخدم المنا لاتحاقية  .15

 .  التامي  النحي لعمال الزراعةبشأاتحاقية  .16

 .ليالا  المرأة بشا  عم  اتحاقية  .17

 .غير النناةية األعمالفي  األحداث اتحاقية بشأ     ا تخدام  .18

 .اتحاقية بشأ  مكاتن التوظيف بمقاف  .19

للمارررتخدمي  فررري المشررراريع النرررناةية والتجاريرررة  انلزامرررياتحاقيرررة بشرررأ  ترررامي  الشررريخوخة  .20
 .والما  الحرة

 .شأ  طرق تحديد الماتويات الدنيا لألجورباتحاقية  .21

 .للماتخدمي  في المشاريع الزراةية انلزامياتحاقية بشأ  تامي  الشيخوخة  .22

 .البقيلة المنقولة بالاح  األحمالالو   عل   إث ات اتحاقية  .23

 .األحداث لا  تشغي   األدن بشا  الحد اتحاقية  .24

 .ي المشاريع الزراةيةللماتخدمي  ف انلزامياتحاقية بشأ  تامي  العجز  .25
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 .اتحاقية متعلقة فوقاية العمال الماتخدمي  في شح  وتحريغ الاح  م  الحوادث  .26

 .انلزامياتحاقية متعلقة بالعم  الج ر  أو  .27

 .ليالا  األحداث بشا  عم  اتحاقية  .28

 .التجاريةو عل  الحياة للماتخدمي  في المشاريع النناةية  انلزامياتحاقية بشأ  التامي   .29

 .ية متعلقة فتنظيم  اعات العم  في التجارة والمكاتن اتحاق .30

 .عل  الحياة للماتخدمي  في المشاريع الزراةية انلزامياتحاقية بشأ  التامي   .31

 .في العم  ال حر   األحداث لتشغي   األدن بشا  الحد اتحاقية  .32

 .بشأ  تعويض ال يالة في حالة غرق الاحينةاتحاقية  .33

 .تخدام ال حارةبشا  مراق ة شروط ا اتحاقية  .34

 .في الزراعة األحداث يجو  فياا ا تخدام  التيللا   األدن بشأ  الحد اتحاقية  .35

 .بشأ  حق العمال الزراعيي  في التجمع واستحاد اتحاقية  .36

 .بشأ  التعويض ع  حوادث العم  بالزراعةاتحاقية  .37

 .في اليالء األفيض بشأ  ا تعمال الرصاص اتحاقية  .38

 .في المنشآت النناةية األ  وةيةحة بشأ  تي يق الرااتحاقية  .39

 .النايج صناعات اتحاقية تخفيض  اعات العم  في  .40

 .لل حارة األجرمدفوعة  انجا ات اتحاقية بشا   .41

 .الاالمة في صناعة ال ناء أحكاماتحاقية بشأ   .42

و ررراعات العمررر  فررري النرررناعات الرئيارررية فررري المنررراجم والنرررناعات  األجررروراتحاقيرررة بشرررأ   .43
 .التحويلية

 .قية ال يالةاتحا .44

 .اتحاقية تنظيم عقود اس تخدام المكتوبة للعمال الوطنيي  .45

 .ليالا  النااءاتحاقية بشأ  عم   .46

 .اتحاقية بشأ  تنظيم  اعات العم  في منانع الزجاج المايح .47

 .إرادتامللعاطلي  رغم  إعانات اتحاقية بشأ  ضما  تعويلات أو  .48

 .لعمال الوطنيي العقوبات الجنائية عل  مخالحات عقود ا تخدام ا .49

 .في المناجم األرض للعم  تحل  يح  المرأة بشأ  ا تخدام اتحاقية  .50

 .اتحاقية بشأ  جلن وتوظيف وظروب عم  العمال المااجري  بقند العم  .51

 .الححم مناجم حاقية بشأ  تحديد  اعات العم  فيات .52
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 .األ  و  اعة في  أربعي  إل بشأ  تخفيض  اعات العم  اتحاقية  .53

 .  تنظيم  اعات العم  وفترات الراحة في النق  ال ر  اتحاقية بشأ .54

 .في التأمي  ةوالماني  والورثنظام دولي للححاظ عل  حقوق العجزة  إقامةبشأ  اتحاقية  .55

 .بشأ  تخفيض  اعات العم  في منانع الزجاجاتحاقية  .56
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 .العامة األشغالبشأ  تخفيض  اعات العم  في  .59

 .اتحاقية بشأ  شاادات كحاءة ط اخي الاح  .60

 .اتحاقية بشأ  اللما  اسجتماعي لل حارة .61

 .اتحاقية بشأ  معاشات ال حارة .62

 .األجرالانوية مدفوعة  انجا ات بشأ   .63

 .لل حارة األجرمدفوعة  انجا ات اتحاقية بشأ   .64

 .الواجن توافرها لدى ربافنة وض اط الاح  التجارية للنحاءة األدن الحد  بشأ  .65

 .اتحاقية بشأ  شروط العم  في العقود العامة .66

 .لل حارة األجرالانوية مدفوعة  انجا ات بشأ   .67

 .األجوراتحاقية بشأ  حماية  .68

 .وفاة ال حارة أو إصابة أوبشأ  التزامات مالت الاحينة في حالة مرض  .69

 .شأ  الححص الي ي لل حارةاتحاقية ب .70

 .اتحاقية بشأ  وكاست خدمات التوظيف بأجر .71

 .اتحاقية بشأ  شاادات كحاءة ال حارة .72

 .اتحاقية بشأ  العمال المااجري  .73

 .عل  ظار الاح  األطقم إقامةاتحاقية بشأ   .74

 .حق التنظيم والمحاوضة الجماةية م ادئاتحاقية بشأ  تي يق  .75

 .العاملي  عل  ظار الاح  وإعداد لعم  و اعات ا األجوراتحاقية بشأ   .76

 .في الزراعة لألجوراتحاقية بشأ  طرائق تحديد الماتويات الدنيا  .77

 .والش اص للعم  في النناعة األحداث اتحاقية بشأ  الححص الي ي لتقرير لياقة  .78

 .لال تخدام في الما  غير النناةية واألحداث  األطحالاتحاقية الححص الي ي للياقة  .79

 .أ  مااواة العمال والعامالت في األجر ع  عم  ل  قيمة متااويةاتحاقية بش .80
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 .اتحاقية بشأ  التامي  النحي لل حارة .81

 .في الما  غير النناةية واألحداث  لألطحال يالليلاتحاقية تقييد العم   .82

 .العاملي  عل  ظار الاح  وإعداد بشأ   اعات العم   .83

 .اتحاقية بشأ  تحتيش العم  في النناعة والتجارة .84

 .في العم  ال حر   األحداث لا  تشغي   األدن بشأ  الحد  .85

 .النناةية األعمالفي  األحداث لا  تشغي   األدن بشأ  الحد  .86

 .غير النناةية األعمالفي  األحداث بشأ     ا تخدام  .87

 .التابعة األقاليماتحاقية بشأ  الايا ة اسجتماةية في  .88

 .التابعة ألقاليمااتحاقية بشأ  تي يق معايير العم  الدولية عل   .89

 .التابعة األقاليماتحاقية حق التجمع وتاوية منا عات العم  في  .90

 .التابعة األقاليمتحتيش العم  في  إدارات اتحاقية بشأ   .91

 .اتحاقية بشأ  الحقرة القنوى لعقود ا تخدام العمال الوطنيي  .92

 .اتحاقية الحرية النقافية وحماية حق التنظيم .93

 .التوظيف إدارات اتحاقية بشأ  تنظيم  .94

 .للنااء اتحاقية العم  ليالا  .95
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 .األ ماصعل  ظار  ح  صيد  انقامةاتحاقية بشأ   .100

 .التي يامح لعام  واحد يحملاا لدثقال األقن اتحاقية بشأ  الحد  .101
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لمانية الناتجة عر  المرواد والعوامر  المار  ة ا  انخياراتحاقية بشأ  الوقاية والاييرة عل    .135
 .للارطا 

وغيرررررهم مرررر  الارررركا  الق ليرررري  وشرررر ه الق ليرررري   األصررررليي اتحاقيررررة بشررررأ  حمايررررة الارررركا   .136
 .في المجتمع العام لل لدا  الماتق لة وإدماجام

 .اتحاقية بشأ  وثائق الاوية الوطنية لل حارة .137

 .الدرا ية مدفوعة األجر انجا ةاتحاقية بشأ   .138
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 الوثائق األمريكيةعشر:  امسخ
 المتعلقة بحقوق اإلنسان
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 ."ميباق  ا  جو يه" لدول األمريكيةالحقرات المعنية بحقوق انناا  في ميباق منظمة ا -1 
 .انعال  األمريكي لحقوق وواج ات انناا  -2
ال روتوكرررول انضرررافي لالتحاقيرررة األمريكيرررة لحقررروق اننارررا  فررري مجرررال الحقررروق اسقتنرررادية  -3

 .فروتوكول " ا   لحادور"  واسجتماةية والبقافية
 .ناا  نلغاء عقوبة انعدامال روتوكول الخاص باستحاقية األمريكية لحقوق ان -4
 .استحاقية األمريكية لمنع التعذين والعقاص عليه -5
 .1994استحاقية األمريكية بشأ  منع وا تئنال العنف ضد النااء والعقاص عليه  -6
 .استحاقية األمريكية بشأ  اسختحاء القار  لألشخاص  -7
 .يز ضد األشخاص المعاقي استحاقية األمريكية بشأ  إ الة كافة أشكال التمي -8
 .انعال  األمريكي المقترح بشأ  حقوق الاكا  األصليي  -9
 .1980النظام األ ا ي للمحكمة األمريكية لحقوق انناا   -10
 .1980النظام األ ا ي للجنة األمريكية لحقوق انناا   -11
 .1992سئحة اللجنة األمريكية لحقوق انناا   -12
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 الوثائق اإلفريقيةعشر:  سادس
 بحقوق اإلنسانالمتعلقة 
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 .الميباق األفريقي لحقوق انناا  والشعوص   -1
ال روتوكررول الخرراص بالميبرراق األفريقرري ننشرراء المحكمررة األفريقيررة لحقرروق انناررا  والشررعوص  -2

1997. 
 .لشعوص قواعد إجراءات اللجنة األفريقية لحقوق انناا  وا -3
 .استحاقية التي تحكم الجوانن المختلحة لمشا   الالجئي  في أفريقيا -4
 .وثيقة أدي  أبابا بشأ  الالجئي  والتشريد القار  للاكا  في أفريقيا -5
 .1990بشأ  الحرية الحنرية والماؤولية اسجتماةية  كم اسإعال   -6
 .اق األفريقي لحقوق انناا  والشعوص فروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميب -7
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 اإلسالمية وثائقالعشر:  سابع
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 .هجرية( 1المدينة ) صلح -1
 .هجرية( 6صلح الحدي ية ) -2
 .هجرية( 10صلح نجرا  ) -3
 .هجرية( 10خي ة الودا  ) -4
 .هجرية( 11خي ة أفو بكر النديق عند توليه الخالفة ) -5
 .هجرية( 12وصية أف  بكر النديق لجنود ان الم ق   فتح فالد الشام ) -6
 .هجرية( 14عاد عمر ف  الخياص ألف  مو   األشعر  المتلم  شروط القلاء ) -7
 .هجرية( 15معاهدة عمر ف  الخياص مع أه  فيل المقدس ) -8
 .هجرية( 20معاهدة عمرو ف  العاص مع أه  منر ) -9
 . يا  العالمي ع  حقوق انناا  في ان المال -10
 .حقوق انناا  في ان الم -11
 .إعال  القاهرة حول حقوق انناا  في ان الم -12
 .معاهدة منظمة المؤتمر ان المي لمكافحة انرهاص الدولي -13

 
 

 

 



- 61 - 

 

 
 
 
 
 

 ثامن عشر: االتفاقيات المتعلقة بالبيئة
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األراضرري الرط ررة لات األهميررة الدوليررة المعرردة كموئرر  لييررور المرراء . المارراه استحاقيررة المتعلقررة ب -1
 م . 1997باتحاقية ) راماار ( المعتمد في عام 

 

 في فينا . 1982اتحاقية األمم المتحدة لقانو  ال حار التي وقعل عام  -2
 

 

 م . 1985اتحاقية حماية ط قة األو و  التي وقعل في فينا عام  -3
 

 م . 1992ل يولوجي التي اعتمدت في ريودى جانيرو عام اتحاقية التنو  ا -4
 

 

 م . 1994استحاقية الدولية لمكافحة التنحر لعام  -5
 

 اتحاقية األمم المتحدة انطارية  بشأ  تغير المناخ . -6
 

 

 اتحاقية با ل بشأ  التحكيم في نق  النحايات الخيرة والتخلص مناا ع ر الحدود . -7

 ات العلوية البافتة .اتحاقية ا تناولم بشأ  الملوث -8

 اتحاقية حظر ا تخدام وإنتاج وتخزي  وا تعمال األ لحة النيمائية وتدمير تلت األ لحة . -9

 اتحاقية تعزيز امتبال  ح  النيد في أعمال ال حار لتدافير النيانة واندارة الدولية . -10
 

د النيميائيرررة اتحاقيرررة روترررردام بشرررأ  إجرررراء الموافقرررة المارررت قة عررر  علرررم بالناررر ة لررر عض المررروا -11
 وم يدات اآلفات الخيرة .

 
 

 ال روتوكول المتعلق بالتعاو  في منع التلوث م  الاح  ومكافحة تلوث ال حر المتو ط .   -12

 فروتوكول بشأ  اندارة المتناملة للمناطق الااحلية في المتو ط . -13

 الااحلية لل حر المتو ط . ةاتحاقية حماية ال يئة ال حرية والمنيق -14

 المتاخمة  ةظ حوتيات ال حر األ ود وال حر األفيض المتو ط والمنيقة األطلاياتحاقية حح -15

 اتحاقية منع التلوث م  الاح  . -16

 اتحاقية ننشاء هيئة مكافحة الجراد النحراو  في المنيقة العزبة . -17

 فروتوكول مونتريال بشأ  المواد الماتنحذة لي قة األو و  . -18

 المتحدة انطارية بشا  تغيير المناخ . األمم ةفروتوك  كيوتو الملحق باتحاقي -19
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 اتفاقيات األمم المتحدةتاسع عشر: 
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 اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع ر الوطنية . -1

 .ية األمم المتحدة لمكافحة الحااد اتحاق -2

 .  في المخدرات والمؤثرات العقليةاتحاقية األمم المتحدة لمكافحة استجار غير المشرو  -3

 .دولية والاندات اسلنية الدوليةتحاقية األمم المتحدة للاحاتج )النم ياست( الا -4
 

 .الدوليةاتحاقية األمم المتحدة الخاصة بمائولية متعاد  محيات النق  اليرفية في التجارة  -5

 اتحاقية األمم المتحدة المتعلقة با تخدام الخيابات اسلنترونية في العقود الدولية. -6

 المتحدة المتعلقة بالنحاست الماتقلة وخيابات اسعتماد اللامنة .اتحاقية األمم  -7

 اتحاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النق  الدولي لل لائع ع  طريق ال حر كلياا أو جزئياا. -8

 . 1978اتحاقية األمم المتحدة للنق  ال حر  لل لائع لعام  -9

 



- 65 - 

 

 
 
 
 

 يةالعرب مصربين جمهورية  تفاقياتاعشرون:  
 الفلسطينية منظمة التحريرو 

 



- 66 - 

 

 

 اتحاق التعاو  اسقتناد  والحني في  جماورية منر العربية ومنظمة التحرير الحلايينية . -1

اتحرراق التعرراو  الاررياحي فرري  جماوريررة منررر العربيررة ومنظمررة التحريررر الحلارريينية لنررالح  -2
 الالية الوطنية الحلايينية .

بيرررة ومنظمرررة التحريرررر الحلاررريينية لنرررالح اتحررراق تجرررارة فررري  حكومرررة جماوريرررة منرررر العر  -3
 الالية الوطنية الحلايينية .

 اتحاق في   ليات الييرا  المدني الحلايينية والمنرية . -4

اتحرراق تشررجيع وحمايررة اس ررتبمارات المت ادلررة فرري  جماوريررة منررر العربيررة ومنظمررة التحريررر  -5
 الحلايينية .

 مة التحرر الحلايينية .اتحاق تعاو   راعي في  جماورية منر العربية ومنظ -6

 اتحاق تعاو  في مجال اآلثار في  جماورية منر العربية ومنظمة التحرير الحلايينية . -7

اتحاق تعاو  في مجال اندارة العامة والتنمية اندارية في  جماوريرة منرر العربيرة ومنظمرة  -8
 التحرير الحلايينية .

منرررر العربيررررة ومنظمررررة التحرررررر اتحررراق تعرررراو  فرررري مجررررال التربيرررة والتعلرررريم فرررري  جماوريررررة  -9
 الحلايينية .

فروتوكول التعراو  فري مجرال الخدمرة ال ريديرة فري  و ارة المواصرالت بمنرر وو ارة ال ريرد  -10
 واستناست بالالية الوطنية الحلايينية .

فرتوكرول تعراو  فري  و ارة الخارجيررة بمنرر وو ارة التخيريط والتعرراو  الردولي فري الاررلية  -11
 . الوطنية الحلايينية

فروتوكررررول تعرررراو  فرررري  و ارة النقرررر  والمواصررررالت المنرررررية وو ارة استنرررراست وال ريررررد  -12
 بالالية الوطنية .

فروتوكول تعاو  فري مجرال النرحة والردواء فري  جماوريرة منرر العربيرة وحكومرة دولرة  -13
 فلايي .

 


