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الت�ضديق على املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان

 
ع�ضو يف 
الأمم 

املتحدة منذ
طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1946اأفغان�صتان

●●●●●●●●●1955األبانيا

●●●●●●●●●1962اجلزائر

●●●●●●1993اأندورا

●●●●●1976اأجنول

●●●●●●1981اأنتيغوا وبربودا

●●●●●●●●●1945الأرجنتني

●●●●●●●●1992اأرمينيا

●●●●●●●●1945اأ�صرتاليا

●●●●●●●●1955النم�صا

●●●●●●●●●1992اأذربيجان

●●●●●●●●1973الباهاما

●●●●●●●1971البحرين

❍●●●●●●●1974بنجالدي�ش

●●●●●●1966باربادو�ش

●●●●●●●●1945رو�صيا البي�صاء

●●●●●●●●1945بلجيكا

●●●●●●●●❍1981بليز

❍●●●●●●●1960بنني

●●❍1971بوتان

●●●●●●●●●1945بوليفيا

●●●●●●●●●1992البو�صنة والهر�صك

●●●●●●1966بت�صوانا

●●●●●●●●1945الربازيل

●●1984بروناي دار ال�صالم

●●●●●●●●1955بلغاريا

●●●●●●●●●1960بوركينا فا�صو

●●●1948بورما / ميامنار

●●●●●●●●1962بوروندي

❍●●●●●●●●1955كمبوديا

●●●●●●●1960الكامريون

●●●●●●●●1945كندا

●●●●●●●●1975الراأ�ش الأخ�رض

●●●●●●1960جمهورية افريقيا الو�صطى

●●●●●●●1960ت�صاد

●●●●●●●●●1945�صيلي

●●●●●●❍●1945ال�صني

●●●●●●●●●1945كولومبيا

❍●●❍●●❍❍1975جزر القمر

●●●●●●●●1960الكونغو ، الكونغو

❍●●●●●●●1960جمهورية الكونغو الدميقراطية

●●جزر كوك

●●●●●●●●1945كو�صتاريكا

●●●●●●●●1960كوت ديفوار

●●●●●●●●1992كرواتيا

●●●●●❍❍1945كوبا

 
ع�ضو يف 
الأمم 

املتحدة منذ
طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1960قرب�ش

●●●●●●●●1993جمهورية الت�صيك

●●●●●●●●1945الدمنارك

●●●●❍●●1977جيبوتي

●●●●●1978دومينيكا

●❍●❍●●●●1945جمهورية الدومينيكان

●●●●●●●●●1945الكوادور

●●●●●●●●●1945م�رض

●●●●●●●●●1945ال�صلفادور

●●●●●●●1968غينيا ال�صتوائية

●●●●●1993اريرتيا

●●●●●●●●1991ا�صتونيا

●●●●●●●●1945اثيوبيا

●●●●●1970فيجي

●●●●●●●●1955فنلندا

●●●●●●●●1945فرن�صا

❍●●●●●●●●1960الغابون

●●●❍●●●●1965غامبيا

●●●●●●●●1992جورجيا

●●●●●●●●1973اأملانيا

●●●●●●●●●1957غانا

●●●●●●●●1945اليونان

●●❍●●1974جرينادا

●●●●●●●●●1945جواتيمال

●●●●●●●●●1958غينيا

❍●●❍●❍❍●1974غينيا بي�صاو

❍●●●●●●1966غيانا

●●●●●●1945هايتي

●●●●هويل راجع

●●●●●●●●●1945هندورا�ش

●●●●●●●●1955املجر

●●●●●●●●1946اأي�صلندا

●●❍●●●●1945الهند

❍●●●●●●1950اندوني�صيا

●●●●●●1945اإيران

●●●●●●1945العراق

●●●●●●●●1955اأيرلندا

●●●●●●●●1949ا�رضائيل

●●●●●●●●1955ايطاليا

●●●●●●●●1962جامايكا

●●●●●●●1956اليابان

●●●●●●●1955الأردن

●●●●●●●●1992كازاخ�صتان

●●●●●●●1963كينيا

●●1999كرييباتي

●●●●●1991جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية
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ع�ضو يف 
الأمم 

املتحدة منذ
طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1991كوريا ، والنائب

●●●●●●●1963الكويت

●●●●●●●●●1992قريغيز�صتان

●●●●❍●1955لو  الدميقراطية ال�صعبية

●●●●●●●●1991لتفيا

●●●●●●●1945لبنان

●●●●●●●●●1966لي�صوتو

❍●●●●●●●●1945ليبرييا

●●●●●●●●1955ليبيا

●●●●●●●●1990ليختن�صتاين

●●●●●●●●1991ليتوانيا

●●●●●●●●1945لوك�صمبورج

●●●●●●●●1993مقدونيا

●●●●●●●1960مدغ�صقر

●●●●●●●1964مالوي

●●●1957ماليزيا

●●●●●●●1965جزر املالديف

●●●●●●●●●1960مايل

●●●●●●●1964مالطا

●●1991جزر مار�صال

●●●●●●●●1961موريتانيا

●●●●●●1968موري�صيو�ش

●●●●●●●●●1945املك�صيك

●●1991ميكرونيزيا

●●●●●●●●1992مولدافيا

●●●●●●●●1993موناكو

●●●●●●●1961منغوليا

❍●●●●●●●●2006اجلبل الأ�صود

●●●●●●●●●1956املغرب

●●●●●●●1975موزامبيق

●●●●●●●●1990ناميبيا

●❍❍❍1999ناورو

●●●●●●●1955نيبال

●●●●●●●●1945هولندا

●●●●●●●●1945نيوزيلندا

●●●●●●●●●1945نيكاراجوا

●●●●●●●●1960النيجر

●●●●●●●●●1960نيجرييا

●●●●●●●●1945الرنويج

●●●1971�صلطنة عمان

●●❍●●❍●1947باك�صتان

●1994بالو

●●●●●●●●1945بنما

●●●●●●●1975بابوا غينيا اجلديدة

●●●●●●●●●1945باراجواي

●●●●●●●●●1945بريو

●●●●●●●●●1945الفلبني

●●●●●●●●1945بولندا

●●●●●●●●1955الربتغال

●●●●1971قطر

●●●●●●●●1955رومانيا

 
ع�ضو يف 
الأمم 

املتحدة منذ
طحزوهـدجباأ

●●●●●●●●1945الحتاد الرو�صي

●●●●●●●●1962رواندا

●●●●1976�صاموا

●●●●●●1992�صان مارينو

❍●●❍●❍❍❍1975�صاو تومي وبرين�صيبي

●●●●●1945اململكة العربية ال�صعودية

●●●●●●●●●1960ال�صنغال

❍●●●●●●●●2000�رضبيا

●●●●●●●●●1976�صي�صيل

❍●●●●●●●1961�صرياليون

●●●1965�صنغافورة

●●●●●●●●1993�صلوفاكيا

●●●●●●●●1992�صلوفينيا

●●●●●1978جزر �صليمان

●❍●●●●1960ال�صومال

●●●●●●●❍1945جنوب اإفريقيا

●●●●●●●●1955اأ�صبانيا

●●●●●●●●1955�رضيالنكا

●●●●1983�صانت كيت�ش ونيفي�ش

●●●1979�صانت لو�صيا

●●●●●●●●1980�صانت فن�صنت وغرينادين

●●●❍●●●1956ال�صودان

●●●●●●1975�صورينام

●●●●●●●1968�صوازيالند

●●●●●●●●1946ال�صويد

●●●●●●●●2002�صوي�رضا

●●●●●●●●1945�صوريا

●●●●●●●●1992طاجك�صتان

●●●●●●●1961تنزانيا

●●●●●●1946تايالند

●●●●●●●●2002تيمور ال�رضقية

❍●●●●●●●●1960توغو

●●●1999توجنا

●●●●●●●1962ترينيداد وتوباغو

●●●●●●●●1956تون�ش

●●●●●●●●●1945تركيا

●●●●●●●1992تركمان�صتان

●●●2000توفالو

●●●●●●●●●1962اأوغندا

●●●●●●●●1945اأوكرانيا

●●●●1971المارات العربية املتحدة

●●●●●●●●1945اململكة املتحدة

●●❍●❍●●❍1945الوليات املتحدة

●●●●●●●●●1945اأوروغواي

●●●●●●●1992اأوزبك�صتان

●●●1981فانواتو

●●●●●●●●1945فنزويال

●●●●●●1977فيتنام

●●●●●●●●1947اليمن

●●●●●●●1964زامبيا

●●●●●●●1980زميبابوي

Source: Office of the High Commissioner on Human Rights (www2.ohchr.org).
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الت�صديق اأو الن�صمام اأو املوافقة اأو الإ�صعار اأو اخلالفة ، والقبول ، واملوافقة على اللتزام اأو التوقيع النهائي.
التوقيع مل يتبعه الت�صديق.
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