
�2 اإلسالم وحقوق اإلنسان وقضايا اللجوء والنزوح��

اتفاقيات جنيف 1949 لحامية ضحايا النزاعات 
1949 Geneva Conventions املسلحة

 www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm (I)
 www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm (II)

 www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm (III)
www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm (IV)

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، الجزائر، جزر القمر، جيبويت، مرص، العراق، الكويت، 

لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، عامن، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، 

بنغالديش، إيران،  إندونيسيا، الباكستان، تركيا

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني 1951
www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.html

الجزائر، جيبويت، مرص،  املغرب، الصومال، السودان، تونس، اليمن، إيران، موريتانيا، تركيا

االتفاقية املتعلقة بصفة األشخاص معدومي الجنسية 1954
www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html

الجزائر، ليبيا، تونس (من أصل 80 دولة وقعت عىل االتفاقية)

اتفاقية 1961 لتخفيض حاالت انعدام الجنسية
www1.umn.edu/humanrts/arabic/b080.html

ليبيا، تونس

االتفاقية الدولية للقضاء عيل جميع أشكال التمييز العنرصي 1965
www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، الجزائر، جزر القمر، جيبويت، مرص، العراق، الكويت، 

لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، عامن، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، 

بنغالديش، إيران،  إندونيسيا، الباكستان، تركيا

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية واالقتصادية 1966

 www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
الجزائر، األردن، البحرين، جزر القمر*، جيبويت، مرص، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، 

الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، إيران، إندونيسيا، الباكستان، تركيا، بنغالديش

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966
www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

الجزائر، األردن، البحرين، جزر القمر*، جيبويت، مرص، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، 

الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، إيران، إندونيسيا، الباكستان، تركيا، بنغالديش

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق 
املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد 1966

www1.umn.edu/humanrts/arab/b004.html
الجزائر، جيبويت، ليبيا، الصومال، تونس، تركيا، 

إتفاقية القضاء عيل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979
www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، جزر القمر، جيبويت، مرص، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، 

موريتانيا، املغرب، عامن، السعودية، سوريا، تونس، اليمن، بنغالديش،  إندونيسيا، الباكستان، قطر، 

تركيا

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 1984

www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html
األردن، البحرين، الجزائر، جزر القمر*، جيبويت، مرص، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، قطر، 

السعودية، الصومال، السودان*، سوريا، تونس، اليمن، ، بنغالديش،، إندونيسيا، العراق، الباكستان، 

تركيا

اتفاقية حقوق الطفل 1989
www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، الجزائر، جزر القمر، جيبويت، مرص، العراق، الكويت، 

لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، عامن، قطر، السعودية، الصومال*، السودان، سوريا، تونس، اليمن، 

بنغالديش، إيران،  إندونيسيا*، الباكستان، تركيا

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق 
املدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام 1989

www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm
 (غري متاح باللغة العربية) 

جيبويت، تركيا

اتفاقية الدولية لحامية حقوق كل العامل املهاجرين وعائالتهم 1990
www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm

الجزائر، بنغالديش، جزر القمر، مرص، إندونيسيا، ليبيا، املغرب، موريتانيا، سوريا، تركيا

اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات 
وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية املعرف بها عاملياً 1998
www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=407&category_

id=9
هذا إعالن ولذلك فإنه غري متاح للتوقيع أو املصادقة عليه.

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة 2000

www1.umn.edu/humanrts/arab/pro-chlid1.html
الجزائر، األردن، البحرين، جيبويت، مرص، الكويت، لبنان*، ليبيا، املغرب، عامن، قطر، الصومال*، 

السودان، سوريا، تونس، اليمن، بنغالديش،  إندونيسيا*، إيران*، العراق، الباكستان، تركيا، السعودية.

ملحوظات:
جميع البلدان املذكورة باستثناء تركيا أبدت بعض التحفظات عىل أي اعراف ضمني محتمل   .�

لدولة إرسائيل واملساواة يف الحقوق للمرأة أو أي أمر مخالف للرشيعة اإلسالمية أو أي أمر من 

حقوق األطفال إذا كان مخالفاً للرشيعة اإلسالمية.

مل تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حق االنضامم إىل اتفاقيات األمم املتحدة حول حقوق   .2

اإلنسان وال االتفاقيات الخاصة مبنظمة العمل الدولية ولهذا السبب فهي البلد الوحيد يف جامعة 

الدول العربية التي مل توقع عىل أي من املعاهدات واالتفاقيات املذكورة يف القامئة أعاله.

بعض املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

ندرج أدناه مختارات من أهم معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان والالجئني مع التفاصيل حول الدول التي وقعتها وصادقت عليها. وتشري 
العالمة النجمية )*( إىل املوقع وليس الطرف املصّدق. واملوقعون املدرجون هم من العامل العريب، لكنهم يتضمنون خمس دول كربى إسالمية غري 

عربية، هي: بنغالديش وإندونيسيا وإيران وباكستان وتركيا.


