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صادلج انذٔل انؼزبٍت يٕضٕع انذراست ػهى احفالٍاث حمٕق اإلَساٌ انؼانًٍت يُٓا ٔ اإللهًٍٍت، غٍز أَٓا لايج بذنك فً 

فً ْذِ انًسأنت، ٔ اسخُادا ػهى انًؼهٕياث انخً حٕفزث نذٌُا اَطاللا يٍ  فخزاث سيٍُت يخخهفت، ٔ نى ٌكٍ نٓا احجاِ يٕحذ

يٕالغ رسًٍت أًْٓا يٕلغ انًى انًخحذة انخاص بُشز اإلحفالٍاث انذٔنٍت ٔ كذنك يٕلغ يفٕض األيى انًخحذة انسايً نحمٕق 

نذراست ٔ انخً اسخمٍُاْا يٍ انًٕلؼٍٍ اإلَساٌ اسخطؼُا أٌ َزسى خارطت نحانت انًصادلاث نكم دٔنت يٍ انذٔل انخً شًهخٓا ا

 انزسًٍٍٍ انخانٍٍٍ:

http://treaties.un.org 

www.arabhumanrights.org 

 (الجزائر1

ٔ أبذث إػالَاث حفسٍزٌت ػهى  9191ٔ انثمافٍت : اَضًج إنٍّ فً  انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق اإللخصادٌت ٔ اإلجخًاػٍتأ.

 .94،  4ٔ  1فمزة  91، 9انًٕاد األٔنى، 

ٔ أبذث إػالَاث حفسٍزٌت ػهى انًٕاد األٔنى،  9191ب.انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق انًذٍَت ٔ انسٍاسٍت : اَضًج إنٍّ فً 

 .4فمزة  21، 22

 91، 91، 1، 2يغ إبذاء ححفظاث ػهى انًٕاد  9111انخًٍٍش ضذ انًزأة:اَضًج نٓا فً ج.احفالٍت انمضاء ػهى جًٍغ أشكال 

 .2009فً  2فمزة  1.ٔ نمذ سحبج ححفظٓا انًخؼهك بانًادة 21ٔ 

ٔ  91فمزة أٔنى ٔ ثاٍَت،  94، 91يغ إبذاء إػالَاث حفسٍزٌت حٕل انًٕاد  9112د.احفالٍت حمٕق انطفم:صادلج ػهٍٓا فً 

91. 

 .9191إلفزٌمً نحمٕق اإلَساٌ ٔ انشؼٕب:صادلج ػهٍّ فً ِ.انًٍثاق ا

 .2001ٔ. انًٍثاق انؼزبً نحمٕق اإلَساٌ: صادلج ػهٍّ فً 

 (العراق2

http://treaties.un.org/
http://treaties.un.org/


 يغ إبذاء ححفظ. 9119انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق اإللخصادٌت ٔ اإلجخًاػٍت ٔ انثمافٍت :اَضى نّ فً أ.

 يغ إبذاء ححفظ. 9119: اَضى نّ فً  ب.انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق انًذٍَت ٔ انسٍاسٍت

، 1ٔ  1فمزحٍٍ  2يغ إبذاء ححفظاث ػهى انًٕاد  9191ج.احفالٍت انمضاء ػهى جًٍغ أشكال انخًٍٍش ضذ انًزأة:اَضى نٓا فً 

 فمزة أٔنى. 21، 91فمزة أٔنى،  94، 1

 فمزة أٔنى. 94يغ إبذاء ححفظ ػهى انًادة  9114د.احفالٍت حمٕق انطفم:اَضى نٓا فً 

 ِ. انًٍثاق انؼزبً نحمٕق اإلَساٌ :نى ٌصادق ػهٍّ انؼزاق.

 (األردن3

 .9111انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق اإللخصادٌت ٔ اإلجخًاػٍت ٔ انثمافٍت : اَضى نّ فً أ.

 .9111ب.انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق انًذٍَت ٔ انسٍاسٍت : اَضى نّ فً 

 91، 2فمزة  1يغ إبذاء ححفظاث حٕل انًٕاد  9112انمضاء ػهى جًٍغ أشكال انخًٍٍش ضذ انًزأة: اَضى نٓا فً  ج.احفالٍت

 .21ٔ  4فمزة 

 .29ٔ  20، 94يغ إبذاء ححفظاث حٕل انًٕاد  9119د.احفالٍت حمٕق انطفم: اَضى نٓا فً 

 ِ. انًٍثاق انؼزبً نحمٕق اإلَساٌ: صادق ػهٍّ.

 (المغرب4

 .9111نً انخاص بانحمٕق اإللخصادٌت ٔ اإلجخًاػٍت ٔ انثمافٍت : اَضى نّ فً انؼٓذ انذٔأ.

 .9111ب.انؼٓذ انذٔنً انخاص بانحمٕق انًذٍَت ٔ انسٍاسٍت : اَضى نّ فً 

 91، 2يغ إبذاء إػالَاث حفسٍزٌت حٕل انًٕاد  9111ج.احفالٍت انمضاء ػهى جًٍغ أشكال انخًٍٍش ضذ انًزأة: اَضى نٓا فً 

 .21 ٔ 4فمزة 

 .9فمزة  94يغ إبذاء إػالٌ حفسٍزي حٕل انًادة  9111د.احفالٍت حمٕق انطفم:اَضى نٓا فً 

 صادق ػهٍّ .نى ٌِ.انًٍثاق اإلفزٌمً نحمٕق اإلَساٌ ٔ انشؼٕب: 

 .2004فً انؼاو  ٔ. انًٍثاق انؼزبً نحمٕق اإلَساٌ: ٔافك ػهٍّ



 (فلسطيه5

أٌ فهسطٍٍ نٍسج دٔنت بًفٕٓو انمإٌَ انذٔنً فإَٓا نى حصادق ػهى ْذِ انًؼاْذاث غٍز أَٓا َصج ػهٍٓا فً انمإٌَ  باػخبار

 األساسً.


