
(2018آب/أغسطس 1دولة فلسطين )حتى تاريخ  إليهاتفاقيات الدولية التي انضمت قائمة باال  

 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة  

Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment  

1.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 البروتوكول امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب 

Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment   

2.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women  

3.  

إنسانحقوق   

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

International Covenant on Civil and Political Rights 

4.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 

5.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 الحقوق السياسية للمرأة  اتفاقية

Convention on the Political Rights of Women 

6.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية حقوق الطفل 

Convention on the Rights of the Child 

7.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 اإلباحية املواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال ببيع املتعلق البروتوكول 

Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 

8.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  البروتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال في النزاعات املسلحة 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement 

of Children in Armed Conflict 

9.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص  

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

10.  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

 حقوق إنسان

Human Rights 

2014نيسان/ابريل  1  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 

11.  

إنسانحقوق   

Human Rights 

2018شباط/فبراير  5  االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق  

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and 

Institutions and Practices Similar to Slavery 

12.  

 حقوق إنسان

Human Rights 

2018شباط/فبراير  5  االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية 

International Convention against Apartheid in Sports 

13.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

2014نيسان/ابريل  1  1949آب / أغسطس  12امليدان املؤرخة في اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة في  

Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and 

Sick in Armed Forces in the Field 12 August 1949 

14.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

2014نيسان/ابريل  1  1949آب / أغسطس  12وغرقى القوات املسلحة في البحار املؤرخة في اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرض ى  

Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded Sick 

and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 12 August 1949 

15.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

2014نيسان/ابريل  1  1949آب / أغسطس  12الثالثة بشأن حماية أسرى الحرب املؤرخة في اتفاقية جنيف  

Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War 12 August 

1949 

16.  

قانون دولي 

 إنساني

2014نيسان/ابريل  1   1949آب/أغسطس 12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب املؤرخة في  

Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 

War 12 August 1949 

17.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

2014نيسان/ابريل  1 واملتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية  1949آب / أغسطس  12األول اإلضافي التفاقيات جنيف املعقودة في امللحق )البروتوكول(  

 املسلحة

Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to 

the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 

18.  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة 1949آب / أغسطس  12امللحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي التفاقيات جنيف املعقودة في 

 غير الدولية

Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to 

the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) 

19.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 بروتوكول إضافي التفاقيات جنيف والخاص بتبني شارة مميزة ) البروتوكول الثالث(

Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to 

the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III) 

20.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

2014نيسان/ابريل  1  الحرب البريةاتفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: الالئحة املتعلقة بقوانين وأعراف  

The Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land 

and its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land 

21.  

قانون دولي 

 إنساني

IHL 

2018شباط/فبراير  5  الحقائق )وفق البروتوكول االضافي األول التفاقيات جنيف(اإلعالن الخاص باالعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقص ي  

Declaration  on the competence of the International Fact-Finding Commission API 

22.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and 

Crimes against Humanity 

23.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية منع الجرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم املوظفون الدبلوماسيون واملعاقبة عليها

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 

Protected Persons including Diplomatic Agents 

24.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية واملعاقبة عليها 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

25.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطين بها

Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 

26.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

  .27 البروتوكول االختياري التفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطين بها



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and 

Associated Personnel 

 قانون جنائي دولي

ICL 

2014نيسان/ابريل  1  العنصري واملعاقبة عليهااالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل  

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of 

Apartheid 

28.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

United Nations Convention against Corruption 

29.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

30.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 
جار غير مشروع في املخدرات  ِّ

 
 1988واملؤثرات العقلية لسنة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االت

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances of 1988 

31.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 
 1971اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 

Convention on Psychotropic Substances of 1971 

32.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 
رات لسنة  ِّ

لة ببروتوكول سنة 1961االتفاقية الوحيدة للمخد   1972، بصيغتها املعدَّ

Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol 

33.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

البروتوكول املكملل التفلاقيلة األمم املتحلدة ملكلافحلة الجريملة املنظملة عبر الوطنيلة، ملنع وقمع ومعلاقبلة االتجلار بلاألشللللللللللللخلاص، وبخلا لللللللللللللة 

 النساء واألطفال

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime 

34.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية و اإلعالن الخاص بموجب نظام روما األساس ي

Rome Statute of the International Criminal Court and A 12(3) Declaration 

Granting Jurisdiction to the Court Since 13 June 2014 on all of the OPT, Including 

East Jerusalem 

35.  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 8وتعديل املادة  تعديالت جريمة العدوان

Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the 

Crime of Aggression and the Amendment to Article 8 of the Rome Statute of the 

International Criminal Court 

36.  

 قانون جنائي دولي

ICL 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 لدوليةاتفاق امتيازات وحصانات املحكمة الجنائية ا

Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court 

37.  

 قانون البحار

Law of the Sea 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

United Nations Convention on the Law of the Sea 

38.  

 قانون البحار

Law of the Sea 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 االتفاقية املتعلقة بقانون استخدام املجاري املائية الدولية في األغراض غير املالحية 

Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International 

Watercourses 

39.  

 قانون البحار

Law of the Sea 

كانون الثاني/يناير  1

2015 
 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 11تنفيذ الجزء اتفاقية 

Agreement Relating to the Implementation of Part Xi of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea 

40.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  12

2015 

ر املناخ  اتفاقية باريس بشأن تغي 

Paris Agreement Under the UN Framework Convention on Climate Change 

41.  

 بيئة

Environment 

18 كانون أول/ديسمبر 

2015 

ر املناخ  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي 

United Nations Framework Convention on The Climate Change 

42.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

اتفلاقيلة روتردام املتعلقلة بتطبيق إجراء املوافقلة املسللللللللللللبقلة عن علم على مواد آيميلائيلة ومبيلدات آفلات معينلة خطرة متلداوللة في التجلارة 

 الدولية 

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 

Hazardous Chemicals and Pesticides International Trade (Rotterdam 

43.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 اتفاقية ستوآهولم للملوثات العضوية الثابتة 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention) 

44.  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

 بيئة

Environment 

كانون أول/ ديسمبر  6

2017 

 اتفاقية برشلونة لحماية البحر األبيض املتوسط 

The Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution 

(Barcelona Convention) 

45.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

United Nations Convention to Combat Desertification 

46.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية التنوع البيولوجي

The Convention on Biological Diversity 

47.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 بروتوكول السالمة البيولوجية التفاقية التنوع البيولوجي

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity 

48.  

 بيئة

Environment 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal 

49.  

 يونسكو

UNESCO 

كانون أول/ديسمبر  8

2011 

 اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

50.  

 يونسكو

UNESCO 

كانون أول/ديسمبر  8

2011 

 املياه اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي املغمور تحت

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 

51.  

 يونسكو

UNESCO 

كانون أول/ديسمبر  8

2011 

 اتفاقية بشأن حماية التراث غير املادي

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

52.  

 يونسكو

UNESCO 

كانون أول/ديسمبر  8

2011 

 اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions 

53.  

 يونسكو

UNESCO 

تشرين  23

2011الثاني/نوفمبر   

 ميثاق )دستور( اليونسكو

UNESCO Charter 

54.  

 يونسكو

UNESCO 

2012آذار/مارس  22   .55 1954اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح مع لوائح تنفيذ االتفاقية  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

with Regulations for the Execution of the Convention 1954 

 يونسكو

UNESCO 

2012آذار/مارس  22  اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export 

and Transfer of Ownership of Cultural Property 

56.  

 يونسكو

UNESCO 

2012آذار/مارس  22  البروتوكول األول التفاقية الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة 

Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict 

57.  

 يونسكو

UNESCO 

2012آذار/مارس  22  ية الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحةالبروتوكول الثاني التفاق 

Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict 

58.  

 يونسكو

UNESCO 

2015حزيران/يونيو  5   مجال الرياضةاالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات في  

International Convention against Doping in Sport 

59.  

 يونسكو

UNESCO 

2018شباط/فبراير  5  اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم 

Convention against Discrimination in Education 

60.  

 قانون املعاهدات

Law of Treaties 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية فينا لقانون املعاهدات  

Vienna Convention on the Law of Treaties  

 

61.  

 قانون املعاهدات

Law of Treaties 

2018شباط/فبراير  5  اتفاقية فينا لقانون املعاهدات بين الدول واملنظمات الدولية أو بين املنظمات الدولية 

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 

Organizations or between International Organizations 

62.  

عالقات 

 دبلوماسية

Diplomatic 

Relations 

2018شباط/فبراير  5  البروتوكول االختياري التفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية 

Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations 

63.  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

عالقات 

 دبلوماسية

Diplomatic 

Relations 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية فينا للعالقات القنصلية 

Vienna Convention on Consular Relations 

64.  

عالقات 

 دبلوماسية

Diplomatic 

Relations 

2014نيسان/ابريل  1  اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية 

Vienna Convention on Diplomatic Relations 

65.  

عالقات 

 دبلوماسية

Diplomatic 

Relations 

2018شباط/فبراير  5  )يونسكو(  اتفاقية امتيازات وحصانات الوكاالت املتخصصة 

Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies for 

UNESCO 

66.  

عالقات 

 دبلوماسية

Diplomatic 

Relations 

2018شباط/فبراير  5  اتفاقية البعثات الخا ة 

Convention on Special Missions 

67.  

 تحكيم

Arbitration 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 
 بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام املحكمين األجنبية 1958اتفاقية نيويورك لعام 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 10 

June 1958 

68.  

 تحكيم

Arbitration 

تشرين أول/أآتوبر  26

2015 

 اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية

Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 

69.  

تجارة دولية 

 وتنمية

Trade and 

Development 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

70.  



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

 نقل وموا الت

Communication 

and 

Transportation 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 
 TIRاالتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقات الل 

The Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR 

Carnets (TIR Convention) 

71.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons  

72.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 
 (1980اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر )

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional 

Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to have 

Indiscriminate Effects  

73.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 )البروتوكول األول( التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةبروتوكول بشأن الشظايا الخفية 

Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the  Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons  

74.  

 نزع تسلح

Disarmament 

 كانون أول/ديسمبر 31

2014 

بروتوكول بشأن حظر أوتقييد استعمال األسلحة املحرقة من )البروتوكول الثالث( التفاقية حظر أوتقييد استعمال أسلحة تقليدية 

 معينة

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons 

(Protocol III) to the  Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of 

Certain Conventional Weapons  

75.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  31

2014 

 العنقوديةاتفاقية بشأن الذخائر 

Convention on Cluster Munitions 

76.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 
 (2005 ابريل/نيسان 13) النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

77.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية 

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material  

78.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

  .79 اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألي أغراض عدائية أخرى 



 الرقم اسم االتفاقية )باللغة العربية واالنجليزية( تاريخ االنضمام التصنيف

Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of 

Environmental Modification Techniques (Environmental Modification Convention 

(ENMOD)) 

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 
  األسلحة الخانقة والسامة لحظر استخدام  1925بروتوكول جنيف لعام 

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other 

Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol) 

80.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

  اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية 

Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction 

81.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

  األسلحة تجارة معاهدة

Arms Trade Treaty  

82.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد 

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 

Anti-Personnel Mines and on their Destruction 

83.  

 نزع تسلح

Disarmament 

كانون أول/ديسمبر  6

2017 

 الخاص ببقايا الحرب املتفجرة الخامس بروتوكول األسلحة التقليدية 

Protocol on Explosive Remnants of War to the Convention on Prohibitions or 

Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed 

to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (Protocol V) 

84.  

 نزع تسلح

Disarmament 

2018شباط/فبراير  5  معاهدة حظر األسلحة النووية 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 

85.  

 نزع تسلح

Disarmament 

 اتفاقية األسلحة الكيميائية  15 أيار/ مايو 2018

Chemical Weapons Convention (CWC) 

86.  

 تنمية

Development 

2018أيار/مايو  15  ميثاق منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

Constitution of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

87.  

 

 


