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 مقدمة -أوال   
ضمان حةوق اإلنسان امحايتاا غاي  ا الويخ   يغسخغ  هماو يخ    اغنغخا. اي سخ  يسختو   -1

 ع األساسغ .مجاو ي    اغنغا كاأل  الةوا د الدالغ  االةانونغ  املت لة  حبةوق اإلنسان ااحلراي
ااخخخ  ان لخخخر انامخخخرة   اغنغخخخا لرسخخخت را، الخخخدا   الاخخخااهي اضخخخ ه    خخخ  ة ااتماااخخخا  -2

اً تنفغخخق التومخخغاع الخخ  هلُخخداه وخخا   الخخدا ة الثانغخخ  لرسخخت را، الخخدا   الاخخااهي اهلخخداه  ي خخ
 تةريراا الثاين ملنتتف املدة.

  اغنغخخا توغخخجاع ةق يخخ ي ألفخخل   غخخ   لخخ  ي  ملخخخ ه رحلغخخاة السغاسخخغ    2018ا   خخا   -3
ال خخخا  انخخخدل ه الثخخخو ة الاخخخ  غ  املذملغخخخ . السو خخخا  ملغخخخ  يا لغخخخ  مخخخر ي  اخخخدع الثخخخو ة املذملغخخخ  
  ملغاع اإلمرح   ال لد  ز م ةديدي مبا    ل    جمال ت زيز حةوق اإلنسان امحايتاا.

نتذخخخخخارع  رملانغخخخخخ  ا سخخخخخرة ي  ةريخخخخخه     اغنغخخخخخا ا2018كخخخخخانون األال/ييسخخخخخم    9ا   -4
 سخخخفرع  خخخ  تاخخخسغه حسواخخخ  ةديخخخدة. ا  مجلخخخ   اخخخو ي ت خخخم  ةخخخدال   مخخخال اخخخقة احلسواخخخ  
اسخخخخخخايه سخخخخخخغاية الةخخخخخخانون ات خخخخخخوير امل سسخخخخخخاع الدلةرايغخخخخخخ  ااساألحخخخخخخ  الفسخخخخخخاي ا ةغخخخخخخر التنمغخخخخخخ  
االهلتتخخايي ي مبخخا    لخخ  تاخخثغ  االسخختثما  الخخائ ا لخخر الواخخايف ا سخخ  اإلنفخخاق احلسخخوال 

 ةانب  دي ا  املسايه املام  األ رى. إىل

 املنهجية وعملية التشاور -اثنيا   
شخخخا كه اةا ة الا ةغخخخ  األ اغنغخخخ    تنسخخخغر إ خخخداي التةريخخخر. اشخخخا كه   إ خخخداي التةريخخخر  -5

مجغخخ  الخخخوةا اع االوكخخاالع امل نغخخخ . اةخخرع اناهلاخخختا اخخخ  كثلخخل املنممخخخاع غخخج احلسواغخخخ  اا تمخخخ  
التةريري  ةريه اناهلااع افتوح  تنااله التةا ير الدا ي  املرألو   إىل خمتلف املدين. اهل ه إ داي 

اغئاع امل ااداع   األام املتحدة. ارلتواة  ا   ل ي   خدع املنممخاع غخج احلسواغخ  تةخا ير 
اخخه لتةخخدلاا إىل اغئخخاع امل ااخخداع   األاخخم املتحخخدةي ا  سخخغاق اإلةخخراض املت لخخر رالسخخت را، 

 اه.الدا   الاا
ي 17/119ي ااةخر ة  هلخم 16/21مبرألر هلرا  جملخ  حةخوق اإلنسخان  ا ُ د التةرير  مرً  -6

ااملقكرة التوةغاغ   اأن إ داي التةخا ير الوينغخ  الخ  تةخدااا الخدال إىل الخدا ة الثالثخ  لرسخت را، 
 الدا   الاااه.

 اإلجراءات الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان -اثلثا   
 ،13-120و ،6-120و ،10-120املتعلرق ققروق اإلنسران تالتوتريات  اإلدار الردوي  

 (24-120و ،14-120و

اسخختسمله   اغنغخخخا  خخخرل الفخخةة املست رضخخخ  ايغةتاخخخا األساسخخغ  اهلخخخداه تةريراخخخا الثالخخخ   -7
املت لخخر رل اخخد الخخدا  الخخائ رحلةخخوق املدنغخخ  االسغاسخخغ ي ا  خخدع تةريراخخا الرا خخ  املت لخخر رل اخخد 

ائ رحلةخخخوق االهلتتخخخايي  ااالةتما غخخخ  االثةاألغخخخ ي اتةريراخخخا اهخخخاا  للتةريخخخري  الخخخاا  الخخخدا  الخخخ
االسايس املت لة  رل اتوكول اال تغا   التفاهلغخ  حةخوق ال فخه  اخأن  غخ  األيفخال ااسختوروم 
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املت لةخخخ   لثنخخخ   14-12  ال وخخخاض ا  املخخخواي اإلرحغخخخ . اتوةخخخد   يخخخو  النةخخخا  حالغخخخاً التةخخخا ير 
ة اض  لى التمغغز ال نتر ي االتةرير الدا   السا   املت لر رتفاهلغ  الة اض  لى مجغ   شخسال ال

 التمغغز ضد املر ة.
ي اهل خخخخه   اغنغخخخخا ال اتوكخخخخول اال تغخخخخا   الثخخخخاين امللحخخخخر 2019 يلول/سخخخخ تم   26ا   -8

 خخدا ي اال اتوكخخول رل اخخد الخخدا  الخخائ رحلةخخوق املدنغخخ  االسغاسخخغ  الرااخخل إىل إلوخخاض  ةو خخ  اإل
 اال تغا   التفاهلغ  حةوق ال فه املت لر إبةراض تةدمي ال رغاع.

ي اهل خخه   اغنغخخا اتفاهلغخخ  جملخخ   ا ار للوهلايخخ  اخخ  ال نخخف 2018ا  كخخانون الثاين/ينخخاير  -9
ضخخد النسخخاض اال نخخف املنخخز  ااساألحتامخخا. ااسخختاله اةا ة ال خخدل  ملغخخ  التتخخدير  لخخى االتفاهلغخخ  

 .(1)“ اأن امل ااداع الدالغ ”ا  الةانون ألحساً األة
ا  الوهلخخخخخه الخخخخخراا ي ك خخخخخ  ال اتوكخخخخخول اال تغخخخخخا   لل اخخخخخد الخخخخخدا  الخخخخخائ رحلةخخخخخوق  -10

االهلتتخخخخايي  ااالةتما غخخخخ  االثةاألغخخخخ ي اال اتوكخخخخول اال تغخخخخا   التفاهلغخخخخ  حةخخخخوق األشخخخخذائ  ا  
 اإل اهل  إلةراضاع التتدير الدا لغ .

ا الناخخخع اخخ  اغاكخخه األاخخم املتحخخخدة ااغئامبخخا املذتلفخخ ي مبخخا ألغاخخخا ااامخخله   اغنغخخا ت اا خخ -11
 افوضغ  األام املتحدة السااغ  حلةوق اإلنسان.

ات خخ  احلسواخخ  ضخخم   الوايمبخخا ت زيخخز الت خخاان اخخ  خمتلخخف اغاكخخه األاخخم املتحخخدة اتنفغخخق  -12
 ملتحدة إىل   اغنغا.التومغاع ال  هلداتاا اغئاع امل ااداع اآلغاع اإلةراضاع الام    األام ا

( الخخخق  ري ع   اغنغخخخا إىل تةدلخخخاي ةخخخرى   سخخخغاق 2018) 37/26امبوةخخخب الةخخخرا   -13
الدا ة التاس   االثري   ل  حةوق اإلنسان تنمغم حلة  نةا   ألغ   املسختوى مبناسخ   الخقكرى 

االيخر   لخى مجغخ   السنوي  الس    التفاهلغخ  انخ  ةرلخ  اإلرية اهما غخ  اامل اهل خ   لغاخا )لسخ 
 /https://extranet.ohchr.org/sites امل لواخخخخخاع املت لةخخخخخ  رملناهلاخخخخخ    ال نخخخخخوان اإللسخخخخخةاين التخخخخخا  

hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx ا  ا خخخخخخخخخخخر، تنفغخخخخخخخخخخخق .)
 (.A/HRC/41/24“ )ان  اإلرية اهما غ ”( هلُد  تةرير األا  ال ا  امل نون 2018) 37/26الةرا  
ي اةاه   اغنغا ي وة افتوح  إىل مجغ  آلغاع املواضغ  الامخ . 2006 اي /اايو  1ا   -14
 وكغتاخخغوي املةخخر ة الامخخ  امل نغخخ   -ل الفخخةة املست رضخخ  ةا    اغنغخخا كخخه اخخ  اخخوي ي   خخوير ا خخر

(؛ ايينغخوس 2015 اي /اخايو  18-12مبسأل   غ  األيفال ااستوروم   ال وخاض ا  املخواي اإلرحغخ  )
نغخخ   خو اسي املةخر  الخخائ امل خك حبخخر كخه إنسخخان   التمتخ  مم لخى اسخختوى كسخ  اخخ  التخح  ال د

(؛ اكلغمخخون ألخخو ي املةخخر  الخخائ 2017تاخخري  األال/ كتخخو ر  5 - يلول/سخخ تم   25اال ةلغخخ  )
 (.2018تاري  الثاين/نوألم   16-7امل ك رحلر   حري  التثم  ااحلر   حري  تسوي  اهم غاع )

 التقد  احملرز وأ ضل املمارسات  
 ،127-120ة مسرتقلة تالتوتريات دور مكتب املدا ع عر حقروق اإلنسران وأتيتره ئهي ر  

 (30-120و ،28-120و

ي ةخرى  لخى  خو المخوس 2015    ةاب الت ديرع الدستو ي  ال   ةريخه    خا   -15
ت زيخخز االيخخ  استخخب املخخداأل   خخ  حةخخوق اإلنسخخان. ارع اًن حةخخاً يسخختو ايً ا لةخخاً لسخخه إنسخخان 

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Pages/Panels.aspx
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تاخا  احلةخوق ااحلخرايع الخوا ية   احلتول  لى اسا دة املخداأل   خ  حةخوق اإلنسخان   حالخ  ان
الدسخختو  االةخخوان ي سخخواض ا تس تاخخا الدالخخ   ا اغئخخاع ااسخخ الو احلسخخم الخخقا  ا لخخلي ألغمخخا يت لخخر 

 ا ا تس تاخخخخا املنممخخخخاع  -رلة خخخخااي املنتخخخخوئ  لغاخخخخا   هلخخخخانون املخخخخداأل   خخخخ  حةخخخخوق اإلنسخخخخان 
 ا  الدستو (. 52 )املاية
( الخق  دخدي ااخخا  املخداأل   خ  حةخخوق 10الفتخه ا ضخغف إىل الدسختو  ألتخه ةديخخد ) -16

 اإلنسان اسل اتا اهلوا د  الغتا اانتذا ا اال ماانع املسفول  الستةرلغتا ا نا تا.
ي هلخر ع اللثنخ  الفر غخ  لر تمخخاي التا  خ  للتحخالف ال خاملل للم سسخخاع 2019ا   خا   -17

ي ااخو “ لخف”اإلنسان رملرت    الوينغ  حلةوق اإلنساني إ اية ا تماي استب املداأل     حةوق
 اا ي كد متا  االستةرلغ  ااملتداهلغ  االتاوغه الف ال ًلغ  املداأل     حةوق اإلنسان     اغنغا.

ايت   استب املداأل   خ  حةخوق اإلنسخان كثلخون يايمخون   ا سمخ  الدسختو ي  اال ملخان  -18
ا ج احلغخخخ   لخخخى اخخخقا الت خخخااني غخخخايتام احلفخخخاو  لخخخى اةخخخوي تفا خخخه ا سسخخخل هلخخخو . ا حخخخد النمخخخ

اوةزاع  مدهلاض ا سم  ال    داا املداأل  ا أل اا إىل ا سم  الدسختو ي ي اااخا كتا السثغفخ    
 اهلساع ال اا  لل ملان اةلساع االستما  للثان.

ايخخخخنق الةخخخخانون الدسخخخختو    لخخخخى يخخخخرا االايع تةلغديخخخخ  ملستخخخخب املخخخخداأل   خخخخ  حةخخخخوق  -19
اآلغخ  ‘ 2’كآلغ  اهلايغ  اينغ  حس ما ية ل ال اتوكول اال تغا  ؛ ‘  1’اينغ ا لل مه  اإلنسان 

اآلغخخ   مخخد اسخختةل  مبةت خخى ‘ 3’ مخخد اسخختةل  مبةت خخى اتفاهلغخخ  األاخخم املتحخخدة حلةخخوق ال فخخه؛ 
 اتفاهلغ  األام املتحدة حلةوق األشذائ  ا  اإل اهل .

   خ  حةخوق اإلنسخان تتمثخه   تزايخد امث  آلغ    رى اوةوية  ه تتر  استب املداأل -20
 ا سم  األا ا غ  حلةوق اإلنسخان مب لواخاع اوضخو غ  انزياخ  اخ   خرل تةخا ير اةداخ  اخ   يخرا 
 اثلث . التحةغر اقة الواي ي أت  املسامه  ال  تةد    س غه تنفغق  حسا  ا سم  األا ا غخ  حلةخوق

 ل لوغ اقا الور،ي  لى ي ة  رلو  األمهغ .اإلنسان ااوامل  احلوا  ا  السل اع الوينغ  

 تنفيررخ ة ررة العمررل املشررتقة مررر االسررناتيجية الودنيررة سمايررة حقرروق اإلنسرران تالتوترريات  
 (33-120و ،32-120و ،120-31

. ا لخخخى اخخخدى الفخخخةة انخخخق 2012 هلخخرع االسخخخةاتغثغ  الوينغخخخ  حلةخخخوق اإلنسخخخان    خخخا   -21
ي 2016-2014للفةة  -ي ا تمدع احلسوا       مه ااتةت  ا  االسةاتغثغ  2014  ا 

. اتخخخدله اخخخقة ال ملغخخخ   لخخخى اسخخخا ل احلسواخخخ  ل خخخمان اسخخختمرا ي  تنفغخخخق 2019-2017 االفخخةة
 سغاس  اوحدة   جمال محاي  حةوق اإلنسان.

حةخخخخخوق اإلنسخخخخخان االسخخخخخةاتغثغ  الوينغخخخخخ  اهديخخخخخدة حلمايخخخخخ  اً اتوةخخخخخد هلغخخخخخد اإل خخخخخداي حالغخخخخخ -22
. اتلتخخز  2019ا  خخ  ال مخخه املت لةخخ  رخخا ايتخخو ى ا تمايمهخخا  ناايخخ   خخا   2022-2020 للفخةة

احلسواخخخ  إب خخخداي الواثيخخخر االسخخخةاتغثغ  للذ خخخ  مباخخخا ك  ااسخخخامه  ناخخخ   اخخخ  ةانخخخب الوكخخخاالع 
 احلسواغ  املذتت  اا تم  املدين االاركاض الدالغ .

 ة ي ةخخرى إناخخاض جملخخ  للتنسخخغر ُكلخخف مبامخخ   مخخد تنفغخخق ااسخختفايًة اخخ  التثخخا ب السخخا -23
ااملاا ك    اقا التنفغق. اجيتم  جمل  التنسخغر اخرة ااحخدة  2019-2017    ال مه للفةة 

  لى األهله كه يري   شار.
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ات رح     ال مه  س  النةا  ال ا . ا  د كه يا ة ألتخلغ   لخ  التنسخغري يخنمم ا لخ   -24
أن  ياض   خ  ال مخه. اجيخوة  نخاض  لخى ا خاي ة اخ  جملخ  التنسخغر توةغخا الخد وة اناهلااع  ااخ   اخ

 إىل كثلل الدال  ااغئاع احلسم القا  ا لل ااملنمماع احلسواغ  ااملنمماع ا تم غخ  غخج التثا يخ 
 ااملنمماع غج احلسواغ  غج املمثل    جمل  التنسغر إىل املاا ك    اقة املناهلااع ال اا .

 االستعانة أبدوات إلكنونية يف أغراض التوعية واملشارئة  

التزاخخخه حسواخخخ    اغنغخخخا   إيخخخا    خخخ  “ شخخخراك  احلسواخخخ  املفتوحخخخ ”  إيخخخا  ا خخخاي ة  -25
إبناخخاض اتاخوغه  وا خخ   ااخ  افتوحخ  للتاخخري اع الةانونغخ  لتمسخخ   2016-2014ال مخه للفخةة 

التاخخري اع الةانونغخخ  الخخ  تسخخناا احلسواخخ  ااهم غخخ   املخخواين  األ اغنغخخ  اخخ  املاخخا ك    اناهلاخخ 
الوينغخخ  ااغئخخاع احلسخخم الخخقا  ا لخخل. ا سخخام املوهلخخ  اإللسخخةاين املوحخخد امل خخك  ناخخر التاخخري اع 

ي   إاتحخخ  ألرمخخ  ااسخخ   2017( الخخق  ي خخه حغخخز ال مخخه انخخق  خخا  www.e-draft.amالةانونغخخ  )
 اخا  املخخواين  ااملانغخخ  ال خخاال    الة ا خخاع املت خخدية للماخخا ك  الناخخ     األناخخ   التاخخري غ  

 ااالخنراط ال ملل ألغاا. ا أل ى إنااض اقا املوهل  إىل  لر يةاأل  ةديدة     اغنغا.
ااس   املوهل  اإللسةاين للاغئاع التا    للدال   ر، ااا ي  التاري اع الةانونغخ   لخى  -26

 اهماو ي اتنمغم اناهلااع  اا   اأ ا اضمان ااا ك  ا تم  املدين الف ال    األنا   التاري غ .
اإباسخخان املسخخت مل  املسخخثل    املوهلخخ  اإللسخخةاين اإلملخخا  مباخخا ي  التاخخري اع اإي اج  -27

  للثماخخخو  اهلةاحخخخامبم اااليخخخر   لخخخى اخخخوةز مم  االهلةاحخخخاع هلُ خخخه ا ياخخخا   يُة خخخه. ايتخخخغ  املوهلخخخ
ااا ك  ا اشرة    ملغ  من  الةوان  الس نام اخ  التخأيج  لخى مخغاغ  السغاسخاع احلسواغخ    
هل ا خخخاع خمتلفخخخ . ادمخخخى املوهلخخخ  اإللسخخخةاين  اخخخ  غ  غخخخج اسخخخ وهل ي كمخخخا جيخخخرى تاخخخوغلا رللوتخخخ  

 الراسغ  ااالنسلغزي .
ي لخخخه احلسواخخخ  اخخخ  راً ال مخخخه اإىل ةانخخخب املنتخخخ  اإللسةانغخخخ  للتاخخخري اع الةانونغخخخ ي   -28

  خخخخدي اخخخخ  األيااع اإللسةانغخخخخ  األ خخخخرى سخخخخا غ  إىل ضخخخخمان الاخخخخفاألغ  اإ خخخخال اهمغخخخخ  اإشخخخخرا  
( انتخخخخخ  إلسةانغخخخخخ  www.e-request.amاهماخخخخخو    اإليا ة ال ااخخخخخ . الثخخخخخه املوهلخخخخخ  اإللسخخخخخةاين )

للدالخ  ااغئخاع احلسخم  يست غ  املواينون  خ  يريةاخا إ سخال يل خامبم  ا التماسخامبم  ا شخساااام
(. امثخخخ  www.e-hotline.amالخخخقا  ا لخخخلي اتلةخخخل إةخخخارمبم  لغاخخخا   املوهلخخخ  اإللسخخخةاين امل نخخخون )

اوهلخخ  إلسخخةاين يسخخت غ  املواينخخون  خخ  يريةخخا تةخخدمي تةخخا ير  اخخأن اهخخرايم املتتخخل  رلفسخخاي اً  ي خخ
 (.www.azdararir.amألتاح    اوايمبم او )شا اي يان اإل ااا

 2030تنفيخ أهداف التنمية املستدامة وة ة التنمية املستدامة لعا    

تخخخرى حسواخخخ    اغنغخخخا   تنفغخخخق  اخخخدا  األاخخخم املتحخخخدة للتنمغخخخ  املسخخختداا   حخخخد األيااع  -29
خخ  انخخق  ال الوخخ  األمهغخخ  لتنفغخخق اإلمخخرحاع الدا لغخخ  الاخخاال  الخخ  يشخخناا ال لخخد. اتتذخخق   اغنغخخا رم 

ي تدا ج تستاد  را  ناض اوغاكه التحتغ  ال را ي  لتنفغخق  اخدا  التنمغخ  املسختداا  2015 ا  
ااخخخ   لخخخ  إناخخخاض ا لخخخ  الخخخويك للتنمغخخخ  املسخخختداا  التخخخا   لخخخريغ  اة اض   اغنغخخخاي االفريخخخر ال ااخخخه 

خمتخخ   -املاخخة   خخ  الوكخخاالع امل خخك مم ان خخ   اخخدا  التنمغخخ  املسخختداا ي ااملنتخخ  امل تسخخرة املسخخماة 
تخخ   ال ذخو ج ا تسخخر   اغنغخا الخخويك لر تسخا     لخخوغ  اخدا  التنمغخخ  املسختداا . الثخخه اخقا املذ

اخخ  نو خخا   ال خخا ي ااخخو انتخخ  ااخخةك   خخ  احلسواخخ  ااألاخخم املتحخخدة غايتاخخا ي خخم تسخخري  اتنفغخخق 

http://www.e-draft.am/
http://www.e-draft.am/
http://www.e-hotline.am/
http://www.e-hotline.am/
http://www.azdararir.am/
http://www.azdararir.am/
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 ادا  التنمغخ  املسختداا . ا  إيخا  تنفغخق اخقة األاخدا      اغنغخاي ت خاان ال لخد  ف الغخ  ا خاح 
الت مخخخخخغم االتسخخخخخري  اي خخخخخخم اخخخخخ  شخخخخخركايا الخخخخخدالغ ي ااخخخخخ  األاخخخخخم املتحخخخخخخدة   املةخخخخخا  األال )  ثخخخخخ  

السغاسخخاع؛ اخمتخخ    اغنغخخا الخخويك لر تسخخا     لخخوغ  اخخدا  التنمغخخ  املسخختداا ؛ اا خخاي ة النخخ   
ال خخخاملل التا  خخخ  ل اخخخم املتحخخخدة(ي ااخخخ  املنممخخخاع اإلذايغخخخ  الدالغخخخ  ااراكخخخز التسنولوةغخخخا ااال تسخخخا  

لغخخ  الاخخ ان الدالغخخ    ةاا خخ  كولوا غخخاي الرايخخدة   ال خخا  )خمتخخ  التوغخخج   ةاا خخ  سخختانفو يي اك
إلغاا(  لى  و  سام   مبغئ  جمال ااس  للتفا ه ا   أل خه الخ اع ااملناثغخاع ااأليااع  ااا

ا   ل ي ا وغخ  التنفغخق األ خه  اهديدة اامل تسرة   جمال متويه  ادا  التنمغ  املستداا . اتواةايً 
ن  إحتايغ  ألاخدا  التنمغخ  املسختداا  ااسختاله ال مخه وقة األادا ي  ناأع   اغنغا  اان  اه

 .2017  وا   اإل رغ     ادا  التنمغ  املستداا     ا  
ا  إيا  انتدى األام املتحدة السغاسل الرألغ  املستوى امل ك رلتنمغ  املستداا  امل ةخوي  -30

ب األال السخخخخا ر لخخخخريغ  ي  خخخخر،   ا اع اخخخخجةاايني النايخخخخ2018متوة/يولغخخخخا  17  نغويخخخخو     
ألغخخا التةخخد  ا خخرة   تنفغخخق اً الخخوة اض     اغنغخخا االسخخت را، الخخويك ال خخو ل األال أل اغنغخخاي اخخوةز 

    التنمغ  املستداا  ا اداألاا اغاايمبا. اتناال االست را، افاو  االسةاتغثغ  الوينغخ ي مبخا   
   التنمغ  املستداا  ارأل ق ألغما يت لر ل  االسةاتغثغاع االسغاساع الة ا غ  املتاا ممادا

( االهلتتخخخخاي ؛ 2( االةتمخخخخا ل؛ )1رشخخخختماوا  لخخخخى األ  خخخخاي األ   خخخخ  للتنمغخخخخ  املسخخخختداا  ااخخخخل  )
اً استفغ خخخخ  لخخخغرً اً ( املت لخخخر رلدلةرايغخخخخ  ااملسخخخاااة الةانونغخخخ . اهلخخخخد   ي خخخ4اإليسولخخخوةل؛ ) (3)

فغخخق  اخخدا  التنمغخخ  املسخختداا  اخخ ةاً ا خخاالع لرسخختنتاةاع الريغسخخغ  لرسخخت را، ألغمخخا يتتخخه  تن
الخخخ   ةةخخخه ألغاخخخا إ خخخاةاعي االاخخخواغه  اع التخخخل ي ا أل خخخه املما سخخخاعي ااال تسخخخا اع األخخخرئ 

 التومه إىل حلول.
ي اهل  خخه  لخخدان شخخراك  احلسواخخاع املنفتحخخ  اخخقكرة لتنفغخخق   خخ  األاخخم 2016ا   خخا   -31

تخخخه  لخخخى اةخخخا التخخخوئ   ملغخخخ   اخخخدا  التنمغخخخ  ي تت2030املتحخخخدة للتنمغخخخ  املسخخختداا  ل خخخا  
املسخختداا . ا اتحخخه امل خخايمل ال املغخخ  للاخخفاألغ  ااملخخخُساض ل  االتاخخا   ااال تسخخا  الخخ  ان خخوع  لغاخخا 

 16شراك  احلسوااع املنفتح  ضمان  ا اشرة لتنفغق مجغ  امل شراع ال املغ  ا لى   ساا اوخد  
 2020-2018   مه شراك  احلسوااع املنفتح  للفةة ا   ادا  التنمغ  املستداا . امبوةب   

اخ   16غخاايع ااخمول  روخد   10ايدع حسوا    اغنغخا التزااامبخا  سخه غخاايع اخ   مخه 
  ادا  التنمغ  املستداا .

ايشخخخنه حسواخخخ    اغنغخخخا رالشخخخةا  اخخخ   خخخرانائ األاخخخم املتحخخخدة اإلذخخخايل  ملغخخخ  أل ان خخخ   -32
 خخه   سخخغاهلاا كفالخخ  االخنخخراط الناخخع اال مخخه املتتخخه اخخ  ةانخخب  اخخدا  التنمغخخ  املسخختداا ي تو 

الخخ انائ اإلذخخايل ااوغئخخاع  اع التخخل  اال سخخغما اةا ة ال خخدل ااملوافخخون التخخا  ون ملستخخب املخخداأل  
ا   اخدا  التنمغخ   16   حةوق اإلنسان ايايرة اإلحتاضاع الوينغ      اغنغا. ااثه اود  

لل انائ املنفق ل مان   ان خ   اخدا  األاخم املتحخدة للتنمغخ  املسختداا . املستداا ي اود  امل ديل 
ايُتخخخو ى   إيخخخا  اخخخقا الخخخ انائ إهلااخخخ  انتخخخ  حوا يخخخ  تراخخخل إىل كفالخخخ  االاتثخخخال ل خخخ  اإلمخخخرح 
ااحلزاخخ  االسخخةاتغثغ  الوينغخخ  الريغسخخغ ي امخخغاغ   سخخالغب ةديخخدة األ الخخ  همخخ  ال غخخاانع ألغخخرا، 

 ادا  التنمغ  املسختداا ي اتةخدمي املسخا دة التةنغخ  إىل استخب املخداأل   خ   ا  16تنفغق اود  
لت  غخخر  خخئ هلخخايم  لخخى حةخخوق اإلنسخخان    حةخخوق اإلنسخخان ايايخخرة اإلحتخخاضاع الوينغخخ  ضخخماانً 

 سغاق  ملغ  مج  ال غاانع الرامدة لتنفغق  ادا  التنمغ  املستداا  اتةغغماا ااملخُساض ل   ناا.
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 ية والسياسيةاسقوق املدن  
 (155-120و ،153-120و ،126-120اسق يف التصويت تالتوتيات   

. ا  خخخ  ااخخخرا  الةخخخانون 2016 اي /اخخخايو  25 هلخخخر هلخخخانون االنتذخخخارع   ا اغنغخخخا    -33
لتمحغق ال اض الفنغ  الدالغ  احته  لى تةغغم إجيايب ا  هن  ال ندهلغ  التا     ل   ا اري 

. (2)الدلةرايغخخخخ  احةخخخخوق اإلنسخخخخان التخخخخا   ملنممخخخخ  األاخخخخ  االت خخخخاان    ا ارااستخخخخب امل سسخخخخاع 
ع الةوا د الةانونغ  املامول   ةانون االنتذارع    استوى شخااه غخج اسخ وق للاخفاألغ ي  ا   

 اي ة  ااألغ  ا  املخُس اض ل    مجغ  اراحه ال ملغ .
ا  اسخةاتغثغ  اإلمخرحاع الة خايغ   اخأن إهلخر ”اماغه اةا ة ال دل ااخرا  هلخرا  احلسواخ   -34

اتخخو ى ااخخرا  االسخخةاتغثغ  ا  خخ  ال مخخه “. ي ا  خخ   ملاخخا2023-2019االةانونغخخ  للفخخةة 
مجل   او  انااي إي ال ت ديرع   هلانون االنتذارع.  2020-2019الةتجة األةه للفةة 
 “.األحزاب االنتذا غ  اأن ”ت ديرع   رى تت لر  ت ديه الةانون اً اتوةد هلغد النمر حالغ

 ا    ةخخاب  خخاح الثخخو ة املذملغخخ      اغنغخخاي الخخ  مخخايأله شخخار  نغسخخان/  ريه ا اي / -35
  ن يا ة االن ةاي السايس للثم غ  الوينغ    ت د ا خ ة  خ  التف خغرعاً ي  دا ااضح2018اايو 

السغاسخخخغ  احلةغةغخخخ  للاخخخ ب األ اغخخخك اي غ خخخ  الخخخةا ع الف لخخخل  خخخ  الةخخخوى السغاسخخخغ . ا ألخخخرة اخخخقا 
املوهلخخف حاةخخ  غخخج انسخخو ة إلةخخراض انتذخخارع  رملانغخخ  ا سخخرة     اغنغخخا )ا تمخخد  خخرانائ احلسواخخ  

(. ارع اخخخخخخ  ال خخخخخخرا   إةخخخخخخراض 2018حزيران/يونغخخخخخخا  1 لخخخخخخفي املخخخخخخ    -581مبوةخخخخخخب الةخخخخخخرا  
 رملانغ  ا سرة   غ ون ألةة ال يتثااة  هلتااا سن .انتذارع  

 21ي  ةريه االنتذارع امل سرة  ل  حسماض يريفاني ا  2018 يلول/س تم   23ا   -36
 اةاي خ  إضخاألغ . 49 ةريخه انتذخارع اغئخاع احلسخم الخقا  ا لخل    2018تاري  األال/ كتخو ر 

 2018كخخخانون األال/ييسخخخم    9انغخخخ  امل سخخخرة   ا غخخخم ضخخخغر الوهلخخخهي  ةريخخخه االنتذخخخارع ال مل
مبوةب هلوا د هلانون االنتذارع السا       اغنغا ا  ااتثال ات  للةغوي الزانغ  املنتخوئ  لغاخا 

   هلانون االنتذارع ا ت اان كااه    مجغ  اوغئاع املاا ك    تنمغم ال ملغ  االنتذا غ .
الغ ي مبا ألغاا استب امل سساع الدلةرايغ  احةخوق انمماع ي 8اراهل   ا   509اشا    -37

اإلنسان التا   ملنمم  األا  االت اان    ا اري ااهم غ  ال ملانغخ  ملنممخ  األاخ  االت خاان    ا اري 
 ي(4)ي اال ملخان األا ايبي االلثنخ  التنفغقيخ  لرا  خ  الخدال املسختةل (3)ااهم غ  ال ملانغ   ل   ا ار

 ثغه ا الض املراهل   اكفال  ااا كتام   اراهل   سج االنتذارع ال ملانغ  امل سرة.اةرى تس
ا ةريخخخخخه االنتذخخخخخارع ال ملانغخخخخخ  امل سخخخخخرة مباخخخخخا ك  ااسخخخخخ   اخخخخخ  ةانخخخخخب املنممخخخخخاع غخخخخخج  -38

 18 000اا تم  املديني حغ   اهلخب اخقة االنتذخارع  لخى اةخا التخوئ هلرا خ   (5)احلسواغ 
 املنمماع غج احلسواغ  ا لغ . ا  22اراهلب لثلون 

احمخخخل إةخخخراض االنتذخخخارع ال ملانغخخخ  امل سخخخرة  تةغخخخغم  ألغخخخ  اخخخ  ةانخخخب الةخخخوى ااألحخخخزاب  -39
 السغاسغ  املاا ك ي اكثلل ا تم  املدين ااملراهل   ا لغ  االدالغ .

ا اخخخخخسه  خخخخخائي احسخخخخخ ما  شخخخخخا ع هنخخخخخ  اراهل خخخخخ  االنتذخخخخخارع الخخخخخ   األخخخخخداا استخخخخخب  -40
سساع الدلةرايغ  احةوق اإلنسان التا   ملنمم  األا  االت اان    ا ار   تةريراا التاال امل  

اخخقة االنتذخخارع  ةريخخه   إيخخا  احخخةا  احلخخرايع األساسخخغ  احمغخخه  ثةخخ   ”ن إألخخ 2019ل خخا  



A/HRC/WG.6/35/ARM/1 

GE.19-18017 8 

ي “ك جة ا  ةانب اهماو ي ااو اا يت خ  اداااتخا إبي خال املزيخد اخ  اإلمخرحاع االنتذا غخ 
 ن اللثنخ  املركزيخ  لرنتذخارع  يع  ملاخا مبانغخ  اشخفاألغ  ااأل خه  مغخ  ”اً ع اللثنخ   ي خا كر 

اًةخخال الةانونغخخ  ا خخدية  غخخم هلتخخر اإليخخا  الخخزاك. اانلخخه اللثنخخ  املركزيخخ  لرنتذخخارع االلثخخان 
 .(6)"اإلهللغمغ  لرنتذارع ية   محاب املتلح    ال ملغ  االنتذا غ 

 يخخخخم   اغنغخخخخا املسخخخختةل ي هل لخخخخه نتخخخخايئ االنتذخخخخارع مبخخخخا ألغاخخخخا انتذخخخخارع األال اخخخخرة   ات -41
 حسمخخخاض يريفخخخان ااغئخخخاع احلسخخخم الخخخقا  ا لخخخل  خخخدان اناة خخخ ي ال إبةخخخراضاع غخخخج هل خخخايغ  جملخخخ 
إبةراضاع هل ايغ ي ا  ي رب       تاسغ  ألغاا. اانله نتايئ االنتذخارع هل خول املتخوت    ا

 االنتذارع احمغه  ة ول ا تم  املدين.االةوى السغاسغ  املاا ك    

 حرية التعبري وحرية التجمع  
 ،142-120و ،141-120و ،139-120االدررررالى علررررا املعلومررررات تالتوترررريات   

 (152-120و ،151-120و ،146-120و ،144-120و ،143-120و

التثمخخ   اخخأن حريخخ  ”ي خخم  يسخختو    اغنغخخا احلخخر   التثمخخ  السخخلملي ادخخدي الةخخانون  -42
 هلوا د اإةراضاع كا س  احلر   حري  التثم  السلمل امحايتا.“ السلمل
غخج اسخ وق إل مخال احلخر   اً ذو ةخ 2018ا ضحه الثو ة الا  غ  املذملغخ     خا   -43

التثمخخ  السخخلمل. ا كخخرع هنخخ  اراهل خخ  االنتذخخارع الخخ   األخخداا استخخب امل سسخخاع الدلةرايغخخخ  
 ن  2019نممخخخ  األاخخخ  االت خخخاان    ا ار   تةريراخخخا التخخخاال ل خخخا  احةخخخوق اإلنسخخخان التخخخا   مل

احلخخخرايع األساسخخخغ  للت  خخخج اتسخخخوي  اهم غخخخاع االتثمخخخ  االتنةخخخهي حمغخخخه رحخخخةا  ات   خخخرل ”
احلمل  تسلله مبناارة حغ  استورهله يرا سا اع  رضتاا ”ي ا ضاأله  ن “احلمل  االنتذا غ 

كخخخخخانون األال/ييسخخخخم ي انهلخخخخخع ألغاخخخخخا هلخخخخخاية مجغخخخخخ  الةخخخخخوايم   HI   5التلفخخخخزة الرعغخخخخخ   لخخخخخى الةنخخخخخاة 
االنتذا غخخ  ممسخخلوب  لخخى رالحخخةا  املت خخايل االلغاهلخخ ي هل خخااي اخخ  هل غخخه األاخخ  الةخخوال ااساألحخخ  

 .(7)"الفساي ااستةرل اهااة الة ايل اال دال  االنتةالغ  االتنمغ  االهلتتايي 
  ت زيخخز حريخخ  الت  خخج     اغنغخخاي مبخخا    لخخ   ا سخخامه الثخخو ة الاخخ  غ  املذملغخخ  اخخ  م -44

ا   خرل النةخا  السغاسخل املفتخوح الخق  ةخرى   املرحلخ  السخالف  إلةخراض االنتذخارع ال ملانغخ  
 .2018امل سرة    ا  

  نخخواحل  2018اشخخا   ا تمخخ   لخخى اتسخخا ا   التثم خخاع الخخ  شخخاداا   غخخ   خخا   -45
اخخ  اإلمخخرحاع التاخخري غ  االة خخايغ  اانتاخخاض اً  خخدض -ا الخخب خمتلفخخ  اً خمتلفخخ  اخخ    اغنغخخاي  األ خخ

رملسخخايه االهلتتخخايي  ااملسخخايه األ خخرى الرااغخخ  إىل كفالخخ  ال دالخخ  االةتما غخخ . اةخخدير رلخخقكر   
 .(8)اقا املةا   ن ااا ك  الا اب ااملر ة   اقة التثم اع كانه ااا ك   يغسغ 

اً يا   -اهديخدةي ارأل خق اسخايه التوامخه االةتمخا ل  ال  ه تسنولوةغا االتتاالع -46
 .2018  التئا  التثم اع السلمغ  ل ا  اً اام
ي ةا    اغنغخا كلغمخون ألخو ي املةخر  2018تاري  الثخاين/نوألم   16إىل  7ا  الفةة ا   -47

  اغنغخا الائ امل ك رحلر   حري  التثم  ااحلر   حري  تسوي  اهم غاعي امخرح ممن شخ ب 
  دى ألذرة رملما س  غخج املسخ وهل  للحخر   التثمخ  السخلمل الخ   خم  ناخا اخا ي خدا  نخا اسخجة 

 .(9)يويل   و إحداا التوغج
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احمغخخخه هل خخخااي اسخخختذدا  الاخخخري  غخخخج املتناسخخخب للةخخخوة  خخخرل التثم خخخاع رسخخختثا    -48
ةخخخخراضاع خمتلفخخخخ  لتحمغخخخخه ااألغخخخخ ي ال سخخخخغما  خخخخرل الفخخخخةة املست رضخخخخ . ايُ ةخخخخه   اخخخخقة الفخخخخةة إ

اخخخ  ضخخخ اط الاخخخري   خخخد ع  خخخنام تتخخخرألاع غخخخج هلانونغخخخ  ضخخخد املتمخخخااري .  30املسخخخ الغ   لخخخه 
امد ع رلف ه  حسا  إيان     خدي اخ  الة خااي اهنايغخ  الخ  سخ ر ألتحاخاي ألغمخا ال يخزال  خدي 

 آ ر ا  الة ااي اهنايغ  هلغد التحةغر امل ديل.
اً آ ا /اخخا س ان  فخخ 1ي اختخخقع هل خخغ  2018الاخخ  غ     خخا  ا  إيخخر الثخخو ة املذملغخخ   -49

يلخخخو ح إىل اسخخختذدا  السخخخل اع للةخخخوة املفريخخخ  ضخخخد املتمخخخااري  ااملاخخخا ك    التثم خخخاع اً ةديخخخد
 10ي ا سخفرع  خ  اةتخه 2008 أل اير/ش اط 19السلمغ  ال    ة ه االنتذارع الرائسغ    

 2ا 1الة خخااي اهنايغخخ  يت لخخر حبخخوايا يخخوال  خخدي اخخ  اً  شخخذائ اةخخرح املئخخاع. ااسخختاه  ي خخ
 آ ا /اا س ت منه هل ااي ضد اس ال   ألغ ل املستوى.

اتراخخل التحةغةخخاع   الة خخغ  الخخ    غخخد ألتحاخخا إىل  ديخخد املخخقن   ات خخوي  ال خخحااي.  -50
الغخخون ي ا    اغخخك اخخ  مخخنداق احتغايغامبخخا لتةخخدمي املسخخخا دة  720ا تتخخه حسواخخ    اغنغخخا 

آ ا /اخخا س    2ا 1  األسخخر األشخخذائ الخخقي  لةخخوا حخختفام    ينخخاض حخخوايا يخخوال للمت خخر ي
 اخخخأن تةخخخدمي ”اخخخ  الةخخخانون  3  املخخخاية  1يريفخخخان. اةخخخاض اخخخقا الةخخخرا  احلسخخخوال اسخخختثا   لل نخخخد 

امل تمخد “ آ ا /اخا س 2ا 1املسا دة للمت خر ي   ينخاض األحخداا الواهل خ    ادينخ  يريفخان يخوال 
 اخأن املواألةخ   لخى شخخسه ” 990  هلخرا  احلسواخ   هلخخم  3ي االنة خ  2019حزيران/يونغخا  4  

املسا دة اهلغمتااي اشسه يلب احلتول  لى املسا دة اهلايم  الواثير امل لوب إ ألاهلاا رل لب 
اً نايي ااسخخخخخت2019آب/ غسخخخخخ    8ي امل تمخخخخخد   “اإةخخخخخراضاع نمخخخخخر ال لخخخخخب اتخخخخخوألج املسخخخخخا دة

الغخخخون ي ا    اغخخخك للذلخخخخف الةخخخانونغ  للمتخخخوأل   خخخخرل  30إلغامخخخا. اسخخخغثر  ختتخخخغق ا لخخخخ  
 5ا الغون ي ا    اغك ل شذائ القي   مخغ وا  خراح  لغوخ ي 15ا 2008 حداا آ ا /اا س 

اريخخ  ي ا    اغخخك ل شخخذائ الخخقي   مخخغ وا  خخراح اتوسخخ   ال خخو ة. امبوةخخب  لخخ ي سخخغثر  
ضخخخحغ   مخخخغ وا  54ا ضخخخحااي  مخخخغ وا  خخخراح  لغوخخخ ي 10ا اتخخخوأل ي 10دة ألهلخخخررض تةخخخدمي املسخخخا 

  راح اتوس   ال و ة.

 ،127-120و ،126-120و ،27-120اإلتالحات القضرايية والقانونيرة تالتوتريات   
 (145-120و ،132-120و ،130-120و

سخخخخخةاتغثغ   اخخخخخأن إهلخخخخخرا  ا”  خخخخخدع اةا ة ال خخخخخدل     اغنغخخخخخا ااخخخخخرا  الةخخخخخرا  احلسخخخخخوال  -51
اتتخخخو ى “. لإلمخخخرحاع الة خخخايغ  االةانونغخخخ      اغنغخخاي ا  خخخ   ملاخخخا 2023-2019 الفخخةة

إ خخخخخخاة مجلخخخخخخ   اخخخخخخو     2020-2019االسخخخخخخةاتغثغ  ا  خخخخخخ   ملاخخخخخخا الةتخخخخخخجة األةخخخخخخه للفخخخخخخةة 
 اخخخخخأن إةخخخخخراضاع تاخخخخخسغه هنخخخخخ  لتةتخخخخخل احلةخخخخخاير ا ديخخخخخد ”اناخخخخخاي اضخخخخخ  هلخخخخخانون  2020  خخخخخا 

تمخخخاي الواثيخخخر الناامخخخ  لتاخخخسغه هنخخخ  اإلمخخخرحاع الدسخخختو ي  انماااخخخا ي االنمخخخر   ا “ ناخخخ تاا
الخخدا للي اإ خخداي حزاخخ  ت خخديرع ااسخختسماالع لةخخانون االنتذخخارع     اغنغخخاي اا تمخخاي حزاخخ  

هلخخانون ”ملاخخا ي  الةخخوان  املت لةخخ  إبي خخال ت خخديرع ااسخختسماالع   الةخخانون الدسخختو   امل نخخون 
االةخخوان   اع التخل ي اا تمخخاي هلخخانون ةنخايل ةديخخد اهلخخانون “   اغنغخخاالتنمخغم الة خخايل هماو يخ  

ةديد لإلةراضاع اهنايغ ي ا س  التاري اع   جماالع اإلةخراضاع املدنغخ  ااإليا يخ  ااإلألخرس 
االتحسخخغم التثخخا   االتوألغخخر االخخد وةي اإي خخال ت خخديرع   التاخخري اع املتتخخل  رغئخخاع االي خخاض 
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اً ااض نما  لل دال  اإللسةانغ . ايتاح ااخرا  اخقا الةخانون للنةخا  ال خا  حالغخاإنفا  الةانوني اإن
(. اجتر   ي اً رلتواة  ا   ل  اناهلااع  مخه تاخا   www.e-draft.am  املوهل  اإللسةاين )

 ألغاا مجغ  األيرا  املاتم .
ااسخخخختسماالع ا  إيخخخخا  اإلمخخخخرحاع الة خخخخايغ  االةانونغخخخخ ي   خخخخدع حزاخخخخ  ت خخخخديرع  -52

لةخخانون التنمخخغم الة خخايل     اغنغخخا ايُرحخخه  لخخى النةخخا  ال خخا . ااخخ  املتخخو ى  ن يسخخفر ا تمخخاي 
احلزاخخ   خخ  ال مخخه تلغخخ  اتواةنخخ  لتةغخخغم نزااخخ  الة خخاة. اسخختمس  اخخقة اًلغخخ  اخخ  انحغخخ ي لف الغخخ  

اإ فخخخخخاض  اساألحخخخخ  الفسخخخخاي اا سخخخخو غ  االتتخخخخرألاع الة خخخخايغ  املدألو خخخخ  رال ت ايخخخخاع الاذتخخخخغ 
االنتااكاع اهسغم  حلةوق اإلنسان. استحول ا  انحغ    رىي يان تةخوي  اسختةرل النمخا  

ا   ن ا ل  األ لى للة اض او اوغئخ  الريغسخغ  املسخ ال  اً الة ايل ا األظ  لى استةرا ة ان رهل
ة خخايل. ا   خخ  جممخخه ال ملغخخ ي ااخخو اوغئخخ  املنويخخ  مبامخخ  يسخختو ي  ل خخمان اسخختةرلغ  اهاخخاة ال

 حال  هل اة ا سم  الدستو ي ي ستسون ا سم  الدستو ي  ال اوغئ  املنوي  رقة املس الغ .

 (128-120مكا حة الفساد تالتوتية   

    اغنغخخخا. ا كخخخدع اً متثخخخه اساألحخخخ  الفسخخخاي إحخخخدى  الخخخوايع احلسواخخخ  املنتذ خخخ  حخخخديث -53
يان اخخخواية اخخخ  االاتثخخخال التخخخا  للتاخخخري اع احلسواخخخ  التزاااخخخا السغاسخخخل الةخخخو  مبساألحخخخ  الفسخخخاي 

األ اغنغ  ا ول   لى الد م الا يب الواس  وقة ال ملغ  االت اان املخُسد ى ا  ةانب مجغ  اغئاع 
إنفا  الةانون. انختئ  خ   لخ  إحلخاق اوزلخ  رلفسخاي النممخل   ال لخدي ا خر ع هلخرا اع احلسواخ  

 ا  اغمن   هللغ  حاكم  ألاسدة.
ي ا تمخخخخخخدع احلسواخخخخخخ  مبوةخخخخخخب ااخخخخخخرا  الةخخخخخخرا  2019اخخخخخخري  األال/ كتخخخخخخو ر ت 3ا   -54
ي ا  خ  ال مخه التنفغخق  2022-2019اسةاتغثغ  اساألح  الفساي للفخةة ”نون -1332  هلم

ااسخختاله االسخخةاتغثغ  ال مخخه إبيخخا  ا سسخخل ملساألحخخ  الفسخخاي    توةاخخاع “. لرسخخةاتغثغ 
ألحخخخ  الفسخخخاي. ايو خخخل اإليخخخا  مجلخخخ  اسخخخايه اناخخخا تت لخخخر رلوهلايخخخ  االخخخد س االتو غخخخ    جمخخخال اسا

إناخخاض اغئخخخ  ا سسخخخغ  ا نغخخ  مبساألحخخخ  الفسخخخايي ااسمخخ  ملساألحخخخ  الفسخخخايي اامل اهل خخ   لخخخى حغخخخاةة 
األمول  وسايه غج اارا  ي االتحةر ا  اض غ  كتلساع الاذتغاع ال اا ي اتوسغ  ن اق 

 النةا  ال ا    املةاي اع.  لىاً نما  اإلألتاح. اةرى ت ديه اارا  الةرا  ايرح  ي 
ي  نائ 2019حزيران/يونغا  24نون امل    -808 ةرا   يغ  اة اض   اغنغا  هلم  ا مرً  -55

جملخخخ  سغاسخخخخاع اساألحخخخخ  الفسخخخاي  وايخخخخ  شخخخخ  احلخخخرب  لخخخخى الفسخخخخاي اتةلغخخخب النمخخخخر   احللخخخخول 
  احللخول ااإل خراب إىل اناهلاخاً ااستساا  األالوايع املتاح    اقا االجتاة. ايرال ا ل   ي خ

 خخ  املواهلخخف إةاض ااخخا ي  السغاسخخاع االخخ اائ االتاخخري اع الةانونغخخ  الخخ  تسخخام   انخخ  الفسخخاي. 
 ايتوىل  يغ  الوة اض  ائس  ا ل .

ألخخخت  ائخخخاع اخخخ   2019-2018ا  إيخخخا  احلخخخرب  لخخخى الفسخخخايي ةخخخرى  خخخرل الفخخخةة  -56
لتمحخغق اوغئخاع املذتتخ      اغنغخا. ا   الة ااي اهنايغ  املتتخل  مبساألحخ  الفسخاي اإ  خا اا

 يناض الفةة نفسااي اةاه مبم  االخنراط   ةخرايم الفسخاي لخريغ  ال لخد املسختةغهي اانيخب  يخغ  
الخخخوة اض السخخخا ري ااةيخخخر الخخخدألا  السخخخا ري ا يخخخغ  اغئخخخ  األ كخخخان ال ااخخخ  للةخخخواع املسخخخلح  األ اغنغخخخ  

  يايخرة اإلنفخا  اإللزااخل للتاخري اع الةانونغخ  السخا ري السا ري ااةير محاي  ال  غ   السا ري ا يغ
 ااس ال  آ ري   ألغ ل املستوى.
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تسخخخثغه ا خخخدل إجيخخخايب رألسخخخاس   جمخخخال الساخخخف  خخخ   2018ا اسخخخ   خخخرل  خخخا   -57
ال خخر  ال خخا  الخخق  حخخاق رلدالخخ  ةخخراض اهخخرايم املاخخمول  رلة خخااي اهنايغخخ  الخخ  ألتحتاخخا اوغئخخاع 

اي ااسةةا  اناورع اهرايم املفت   ناا. ا لخى اةخا التخوئي  لخ  حثخم املذتت      اغنغ
 2018ال خخر  ال خخا  الخخق  تس دتخخا الدالخخ  ةخخراض الة خخااي املتتخخل  رهخخرايم املفتخخ   ناخخا    خخا  

ي ا    اغخخخك. ااخخخ  إمجخخخا  ال خخخر  ال خخخا  املستاخخخف  اسخخخخ     84 869 951 060هلغمتخخخا  اخخخا
ي ا    اغخخخكي اضخخخمنه جممو خخخ   يااع  27 775 221 334هلغمتخخخا اسخخخةةا  اخخخا  2018  خخخا 

ي ا    اغخخك اخخ   اخخوال  6 922 245 802لإلةخخراضاع اهنايغخخ  ال خخرا ي  اسخخت اية ا لخخ  هلغمتخخا 
 نةدي  اتاح ي    يرير ألر، هلغوي  لى نةد  ا نةد  ةنيب ا ايل لةغم  اقا امل ل .

 (93-120و ،92-120و ،91-120و ،90-120و ،89-120منع التعخيب تالتوتيات   

 اخخأن إي خخال ”ي ا تمخخدع اهم غخخ  الوينغخخ  ااخخا ي  هلخخوان  2015حزيران/يونغخخا  9   -58
ااهلت خخخه “. ت خخخديرع ااسخخختسماالع   الةخخخانون اهنخخخايل اهلخخخانون اإلةخخخراضاع اهنايغخخخ      اغنغخخخا

التاخخخري  ضخخخرا ة ضخخخمان ااتثخخخال نتخخخوئ املسخخخ الغ  اهنايغخخخ   خخخ  الت خخخقيب  لخخخى النحخخخو ا خخخدي   
األ اغخك التفاهلغخ  األاخخم املتحخدة ملناا خ  الت خخقيبي ا تمخاي ااخا ي  الةخخرا اع املخقكو ة حخ  لسخخ  

 2013ا اهخخ  املسخخايه املثخخا ة   التةريخخري  السخخنوي  ملستخخب املخخداأل   خخ  حةخخوق اإلنسخخان ل خخاال 
 ي“اغنغخخخخاألاير غخخخخان ضخخخد    ”ي اتنفغخخخق  حسخخخخا  ا سمخخخ  األا ا غخخخخ  حلةخخخوق اإلنسخخخخان )اثخخخه 2014ا
 “(.انل انداين ضد   اغنغا”ا

اخخخ   119ا    ةخخخاب إةخخخراض الت خخخديرع ااالسخخختسماالع التاخخخري غ ي   ت خخخديه املخخخاية  -59
اشتماوا  لى هل ااي التس ب   إيةا  آال   دنغ  اً الةانون اهنايل     اغنغا  لى  و يسفه  ي 

كغخخخان  خخخائ. ا خخخراة  لخخخى    ا ا خخاانة نفسخخخغ  ةسخخخغم   لخخخى يخخخد شخخخذق اخخخ  غخخخج الخخخرعغ ي   
 ل ي حقأله اإلشا ة إىل الدلغه املاي  ا  ن اق األأل ال املنتوئ  لغاا   هلانون اإلةراضاع 

 اهنايغ  ال  خت   للمةاضاة   حال  توةغا امباااع  ام .
ا ناض  لى  ل ي انتغث  للت ديرع املد ل   لى التاري  املقكو ي ُكفه ااتثال التاخري   -60

ااتثخخااًل اتاخخاً لرلتزااخخاع الدالغخخ  أل اغنغخخاي كمخخا ضخخم  احلخخق  املت لخخر رلخخدلغه املخخاي    الخخدا لل 
 ا  اتفاهلغ  األام املتحدة ملناا   الت قيب. 4ا 1حال  الت قيب االاتثال السااه للمايت  

 ،120-120و ،119-120و ،58-120و ،25-120 التوترياتتمكا حة االجتار ابلبشر   
 (125-120و ،124-120و ،123-120و ،122-120و ،121-120و

 اخخخخأن إةخخخخراض ت خخخخديرع ااسخخخختسماالع   ”ي ا تمخخخخد الةخخخخانون 2019  حزيران/يونغخخخخا  -61
اً ارع كسنخخ“. هلخخانون  ديخخد ضخخحااي االجتخخا  رل اخخر ااسخختورومي اتةخخدمي الخخد م وخخ الض ال خخحااي

ر   احلتخخول  لخخى ي خخم اخخا  اخخ  الدالخخ  مبوةخخب الت خخديرع متتخخ  األيفخخال ضخخحااي االجتخخا  رحلخخ
حخخ  سخخ  ال لخخوغ. ااجتخخا  حخخد األحسخخا  األ خخرى   الةخخانون إىل االاتمخخا   تحسخخ  محايخخ  حةخخوق 
األيفال ضحااي االجتا     يرير مغاغ  تدا ج لت ايل امل لوااع املت لةخ  رخقة الفئخ  ا خدية اخ  

يدة ا   ةلاا. ايُنتمر تةدمي التغو  الناايغ  ضحااي االجتا  ااالستورلي اال مه تلغ  إحال  ةد
 .2020للويغة  إىل احلسوا  حبلول نغسان/  ريه 
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 اأن إةراض ت ديرع ااستسماالع   هلانون  ديد ضحااي االجتا  ”ار تماي الةانون  -62
م  غخان املوا غخد الةتخوى لت مخغاً ي  مخ   كسنخ“رل ار ااستورومي اتةخدمي الخد م وخ الض ال خحااي

خخ  إناخخاض آلغخخ  اإلحالخخ  اهديخخدة  الويغةخخ  اإحالخخ  امل لواخخاع اإةالخخ    خخ   اةخخا ال خخأ. كخخقل ي اس 
امل نغ  رأليفال اال مه را ا  إ ساض إيا  ات دي التذتتخاع للمسخا دة  لخى  سخ  الت خر  

  لى األيفال ضحااي االجتا  االتد ه امل سر لتاحلام.
التنفغخخق   الوهلخخه الخخراا   الخخ انائ احلسخخوال لخخدااع  امثخخ   رانجمخخان ات  خخان للدالخخ  هلغخخد -63

 التأاغه االةتما ل االنفسل ل حااي االجتا  رل ار ااستورومي االنساض االفتغخاع الريخل ا  خ  
لرسخختورل اهنسخخلي االخخ انائ احلسخخوال لت خخوي  ضخخحااي االجتخخا  رل اخخر ااسخختوروم  تزايخخدام 

اً االغخخاً انجمخخ  يتلةخخى ضخخحااي الفئخخ  الامخخ  اسخخا دة اي مخخمب خخال  اة و خخ . ا  ن خخاق اخخقي  ال  
يخخويلل األةخخه. ايت خخم  الخخ انائ األال تخخوألج امللثخخأ ااملسخخا دة ال غنغخخ  ااحلمايخخ  الةانونغخخ  اسخخ ه 
االنتفخخخا  رلر ايخخخ  التخخخحغ  االخخخ اائ الت لغمغخخخ  اسخخخوااا اخخخ  الخخخ اائ االةتما غخخخ  احلسواغخخخ  اسخخخ ه 

تأاغخخه ااملسخخا دة   احلغلولخخ  يان ا خخااية اإليخخقاض. ااملنتمخخر  ن جيخخر  الومخخول إىل اراألخخر إ خخاية ال
 اإي اةا رلسااه    راائ اغزانغ  الدال . 2020توسغ  ن اق ال انائ    ا  

إ خخخخداي ااخخخخرا    خخخخ  ال مخخخخه الوينغخخخخ  أل اغنغخخخخا ملساألحخخخخ  االجتخخخخا  رل اخخخخر اً اةخخخخرى  ي خخخخ -64
 .2021-2019ااستورومي للفةة 

األشررصاا املنتمرىل إىل   رات ةاتررة وعرد  التمييرز  يمررا يتعلرق ققروق املرررأة  ضرمان حقروق  
 ،50-120و ،49-120و ،48-120و ،47-120و ،24-120تالتوتررررررررررررررررريات 

 ،56-120و ،55-120و ،54-120و ،53-120و ،52-120و ،51-120و
 ،62-120و ،61-120و ،60-120و ،59-120و ،58-120و ،57-120و
 ،68-120و ،67-120و ،66-120و ،65-120و ،64-120و ،63-120و
 ،74-120و ،73-120و ،72-120و ،71-120و ،70-120و ،69-120و
 ،106-120و ،105-120و ،104-120و ،103-120و ،100-120و ،76-120و
 ،112-120و ،111-120و ،110-120و ،109-120و ،108-120و ،107-120و
 (159-120و ،158-120و ،157-120و ،156-120و ،115-120و ،113-120و

اختخخقع  لخخى اخخدا  السخخنواع األ خخجة  خخدة   خخواع  يغسخخغ  لتحةغخخر املسخخاااة اهنسخخانغ   -65
ي شا    خدي ك خج اخ  النسخاض   التثم خاع كخا  ضخفى  لغاخا 2018امتس  املر ة. ا رل  ا  

 ة.ااث له النساض كماا كاع أل االع   املمااراع الةوة الداأل   للثو   اً.سلمغاً يا  
ات خخخخدا الخخخخزايية احلامخخخخخل    يا  املخخخخر ة   اوغئخخخخخ  التاخخخخري غ  ةلغخخخخ  اخخخخخ  الخخخخنق   هلخخخخخانون  -66

 1)االق  ي خه حغخز النفخا  الةخانوين    2016 اي /اايو  25االنتذارع     اغنغا امل تمد   
   10(  لخى حتخق ارا غخ  لنخو  اهخن . اةيخدع اخقة احلتخ  إىل نسخ   2016حزيران/يونغا 

اةا نخ  رلةخانون األسخ ري ااسختادأله توسخغ  ن خاق متثغخه املخر ة   اهاخاة التاخري ل. اةخرى املاي  
  املايخخخخ    هلخخخخوايم األحخخخخزاب  25 لخخخخى ا لخخخخب ية خخخخل   خخخخمان نسخخخخ   اً الخخخخنق   الةخخخخانون  ي خخخخ

اااليترألخخخخاع السغاسخخخخغ  للمرشخخخخحاع السخخخخا غاع إىل املناألسخخخخ    االنتذخخخخارع ال ملانغخخخخ ي ايُتخخخخو ى 
 .2021  املاي  حبلول  ا   30النس   إىل  الومول رقة
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 كخانون األال/  9اهم غخ  الوينغخ  الخ   ةريخه    انتذخارعاا   مه  خدي املرشخح     -67
   32ارشخح      نسخ    464 لخ   خدي املرشخحاع  اًيارشح 1 444اال ال   2018ييسم  

  اً اة خد 132اار ة  لى اةا د نغا غ  ا  إمجخا   32املاي ي ا سفرع االنتذارع    حتول 
  املايخخ . ا  تتثخخااة نسخخ   الناي خخاع   تاخخسغل  االن ةخخاي السخخا ر  24اهم غخخ  الوينغخخ      نسخخ   

اخخخخ  املخخخخراهل    18 000اخخخخ   مخخخخه  10 951ي    اخخخخا ياخخخخسه املايخخخخ    18للثم غخخخخ  الوينغخخخخ  
ااخخو اخخا الخخوينغ  امل تمخخدي  اخخ  اللثنخخ  املركزيخخ  لرنتذخخارع ملراهل خخ  االنتذخخارع ال ملانغخخ  امل سخخرةي 

   املاي . 60    نس    اًيمحفغ 1 163ا   مه  696  املاي ي كما  ل   ديا   62 لثه
ارشخح   344ي  ل   دي املرشحاع النتذارع جمل  حسماض يريفخان 2018ا   ا   -68

 19  املايخخخخ . ا سخخخخفرع االنتذخخخخارع  خخخخ  حتخخخخول  36    نسخخخخ    اًيارشخخخخح 948اخخخخ  إمجخخخخا  
  املايخخخ . ا  انتذخخخخارع  29    نسخخخخ    اًي  خخخو  65ارشخخخح   لخخخخى   خخخوي  ا لخخخخ  اخخخ   مخخخخه 

ي انُتذ خخه ااخخر ة  مخخدة 2018سخخم الخخقا  ا لخخل الخخ   ةريخخه   تاخخري  األال/ كتخخو ر جمخخال  احل
 346  سا ة   دا ألال ارة   ات يم اهماو ي  الثالث . اشسله النسخاض   ملدين  إيتامغايةي

اخخ  إمجخخا  املخخراهل   الخخوينغ  وخخقة االنتذخخارع امل تمخخدي  اخخ  اللثنخخ  املركزيخخ  لرنتذخخارع اً اراهل خخ
اخخخ  إمجخخخا  التخخخحفغ   296  املايخخخ ي كمخخخا اخخخث ل   50    نسخخخ   اً اراهل خخخ 688ال خخخال   خخخديام ا 

   املاي . 57ي     نس   516ال ال   ديام 
ي ةخخخرى ا تمخخخاي  خخخرانائ 2019شخخخ اط/أل اير  14 ةخخخرا  اهم غخخخ  الوينغخخخ  املخخخ     ا مخخخرً  -69

وسخغ  ن خاق الفخرئ االهلتتخايي  تركغخز انت خاة احلسواخ   لخى ت”احلسوا  الق  نق  لخى  ن جيخر  
خخخ  النسخخخاض االرةخخخال اخخخ  كا سخخخ  حةخخخوق اتسخخخااي   املتاحخخخ  للمخخخر ةي امبغئخخخ  األحخخخوال امل اتغخخخ  الخخخ  متس 

 “.ااالستفاية ا  ألرئ اتساألئ 
 شخخخخ اط/ 28ات لخخخخر   اغنغخخخخا  مهغخخخخ   لخخخخى ااخخخخا ك  املخخخخر ة    ملغخخخخ  السخخخخر  ااألاخخخخ . ا   -70
غ  لتنفغق  حسا  هلرا  جمل  األا  التا   ل ام املتحدة ي  هلرع  ال      مه اين2019 أل اير
ي اال ال   ال  توله مغاغتاا اللثن  املاةك     الوكخاالع. اُي خ ل  رألناخ   1325 هلم 

الرااغخخخخ  إىل تنفغخخخخق  حسخخخخا    خخخخ  ال مخخخخه الوينغخخخخ    ت خخخخاان ايغخخخخر اخخخخ  املنممخخخخاع غخخخخج احلسواغخخخخ  
 ااملنمماع الدالغ .

لخخخخدألا  انتاخخخخاج سغاسخخخختاا الرااغخخخخ  إىل ت زيخخخخز اخنخخخخراط النسخخخخاض   الةخخخخواع ااامخخخخله اةا ة ا -71
  املايخ  الخ  حخديمبا األاخخم املتحخدة(. اسخغثر    املسخختة ه  5املسخلح  )للومخول رخا إىل نسخخ   

إضخخاأل  حاألمخخاع سخخر  إىل تاخخسغل  هلخخواع حفخخظ السخخر  األ اغنغخخ  املاخخا ك    هلخخوة اً الةريخب  ي خخ
. ا  ن اق الت اان    اةا ة الدألا  امنداق األام (10)  ل نان )الغونغفغه( األام املتحدة امل هلت 

 128اارسخو  اةا ة الخدألا   هلخم  1325إىل  حسا  هلرا  جمل  األاخ  اً املتحدة للسساني ااستناي
 اخخخأن إهلخخخرا  امل خخخايمل التوةغاغخخخ  حلمايخخخ  حةخخخوق املخخخر ة اضخخخمان ” 2016شخخخ اط/أل اير  16املخخخ    

ي ااخ   ةخه ضخمان تنفغخق “تساأل  الفرئ   النمخا  الخدألا ل أل اغنغخاي ا  خ  ال مخه املرت  خ  رخا
اخخ  حاألمخخاع السخخر ( ضخخم  كتغ خخ   20  حلفخخظ السخخر  )اخخقة األحسخخا ي  ناخخئه ألتخخغل  نسخخايغ

هلواع حفظ السخر  التا  خ  لخوةا ة الخدألا . االتحةخه رلف خه  ال جممو خ  اخ  حاألمخاع السخر ي 
  “(.هلواع كوسوألو)”ات م      نساضي إىل الةواع األ اغنغ  املسلف  مبام  حفظ السر    كوسوألو 

ن اساألحخخخخ  ال نخخخخف املنخخخخز  امحايخخخخ  املت خخخخر ي   اخخخخأ”ي ا ُتمخخخخد الةخخخخانون 2017ا   خخخخا   -72
ال مان تنفغق الةانوني جير    الوهله الراا  مخغاغ   خدة لخواي  “. ااست اية الت اا  األسر 

https://hy.wikipedia.org/wiki/Elections
https://hy.wikipedia.org/wiki/Elections
https://hy.wikipedia.org/wiki/December_9
https://hy.wikipedia.org/wiki/December_9
https://hy.wikipedia.org/wiki/December_9
https://hy.wikipedia.org/wiki/December_9
https://hy.wikipedia.org/wiki/December_9
https://hy.wikipedia.org/wiki/2018
https://hy.wikipedia.org/wiki/2018
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اسخخختاله سخخخت  اراكخخخز حسواغخخخ    يريفخخخان ايريخخخ  اراكخخخز    2019للةخخخانون. اا تخخخداض اخخخ   خخخا  
 املةاي اع تةدمي الد م ل حااي ال نف املنز .

ي  هلخخخخخرع احلسواخخخخخ  اسخخخخخةاتغثغ  تنفغخخخخخق السغاسخخخخخاع اهنسخخخخخانغ  2019 يلول/سخخخخخ تم  ا   -73
ي الخ  حخديع ألغاخا أخ   الخوايع اخل  كفالخ  املاخا ك  املتساألئخ  للنسخاض 2023-2019 للفةة

االرةخخال   اإليا ة ااختخخخا  الةخخرا ؛ االة خخخاض  لخخى التمغغخخخز  خخ  اهنسخخخ    الة خخا   االةتمخخخا ل 
ن اق املاا ك  الساال  االف ال  للرةال االنسخاض   جمخاالع الت لخغم اال لخو  ااالهلتتاي ؛ اتوسغ  

االر اي  التخحغ ي اتوسخغ  ن خاق الفخرئ املتاحخ  وخم   اخقة ا خاالعي اانخ  التمغغخز الةخايم  لخى 
  ساس نو  اهن .

ي “ اخأن التخخح  ااحلةخخوق اإل ا غخخ  ال اخخري ”ي  ضخخغف إحلخخاق للةخخانون 2016ا   خا   -74
 12-47ألغا  لى حمر اإلةاا،  س ب ةن  اهن ي اتو ه املخاية  10نته املاية  حغ 

اخخ  هلخخانون اهخخرايم اإليا يخخ   مغخخه اسخخ الغ  إيا يخخ   خخ  إغفخخال تنفغخخق التخخدا ج ال خخرا ي  املنتخخوئ 
  لغاا   الةانون ال  تس ر اإل اض املستح  للحمه اتلغا )اإلةاا،(  لى يد ي غب.

ي 2015 اي /اخايو  8 لخف املخ    -1129املرسخو  املاخة  لخوةير التخح   هلخم امبوةب  -75
ي  هلخر  خرانائ 2015 اي /اخايو  13املخ     1 لخف/-75ااةيخر ال خدل االاخ ان االةتما غخ ي  هلخم 

. انتغثخ  للخ انائ 2017-2015حمر اإل اض املسختح  للحمخه  سخ ب ةخن  اهنخ ي للفخةة 
التخخخخل  ا ألخخخخ  اسخخخختوى الخخخخو ل   املةاي خخخخاع اا تم خخخخاع  املخخخخقكو ي ُضخخخخم  تخخخخواألر الةخخخخد اع  اع

احل ري      اغنغا. كخقل ي اث خه التخواةن  خ  ياخئ التخدا ج اإ خاة األناخ   اا تغخا  جممو خ  يريخ  
 ا  األيااع االسغاق املتتا   لتنفغقااي ضمان   ساسغ  لتحةغر انثزاع ال انائ.

اخاع ااالتتخاالع     اغنغخا تتمثخه   ا تفخا  امث   امغ  متغز هل خا  تسنولوةغخاع امل لو  -76
ا لخخى  2019-2018اسخختوى اخنخخراط النسخخاض ألغخخا. احسخخ ما  ا ي  حخخد ال حخخوا املنثخخزة للفخخةة 

 اارتخخا ال غخخاانع الخخ  مج تاخخا ا سسخخ  انة رايخخز إنسغو غتخخو ي ت لخخ  ااخخا ك  النسخخاض االفتغخخاع    اخخا
ايخخخ ي ااخخخو ا شخخخر ي خخخ    اغنغخخخا   املرت خخخ    امل 37هل خخخا  تسنولوةغخخخاع امل لواخخخاع ااالتتخخخاالع 

امل شخخخخر ةايية تد جيغخخخخ  نتغثخخخخ  التاخخخخثغ  الخخخخ  تسخخخختحثا  االرا  خخخخ   لخخخخى اسخخخختوى ال خخخخا . اشخخخخاد اخخخخق
انمماع اقا الة ا  ااألحوال ال  مبغ اخا ال سخغما اخ   ةخه اهمخ   خ  األسخرة اال مخهي اتخوألج 

ةخاع األاواخ  اال فولخ    الاخركاع. امتثخه الر اي  املدألو   ل اوا  االتساغرع الخ  تلخيب احتغا
الةخخخد اع ااملاخخخا اع الفنغخخخ  الرألغ خخخ  املسخخختوى  الويخخخ    اخخخقا الة خخخا . كخخخقل ي لثخخخه  خخخدي النسخخخاض 
االفتغخخخاع الريخخخل تد سخخخ  اتد  سخخخ    اراكخخخز ال لخخخو  ال  غ غخخخ  اا ااخخخد الد اسخخخاع التةنغخخخ  ال لغخخخا 

اياع إجيا غخخخ  ا وااخخخه اسخخخا دة  لخخخى ت خخخوير اسخخخ ة   اع اخخخرياً ااملراكخخخز ال لمغخخخ  اال حثغخخخ  شخخخراي
 ااا اع النساض الفنغ  االتنمغمغ  االةغايي .

ايرحتخخا  لخخى النةخخا  “  اخخأن ضخخمان املسخخاااة”ا  خخدع اةا ة ال خخدل ااخخرا  الةخخانون  -77
(. اسخغتغ  ااخرا  الةخانون الفرمخ  ل خمان املسخاااة www.e-draft.amال ا    املوهل  اإللسةاين )

اانخ  امخخاار التمغغخز االتمسخ  ملما سخ  احلةخخوق املتسخااي . اي خم  ااخرا  الةخخانون  اخا  الةخانون 
إنااض اغئ  ا نغ  رملساااة ات    ملستب املداأل     حةوق اإلنسخاني الخق  سخغزاي  خدا ة تلغخاع 

 لد م ضحااي التمغغز ااستارل التحةغةاع   الة ااي ال  يز م ألغاا الت ر، للتمغغز.
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 ،37-120و ،36-120و ،35-120و ،34-120التوتررررررريات حقررررررروق ال فرررررررل ت  
 ،136-120و ،42-120و ،41-120و ،40-120و ،39-120و ،38-120و
 (138-120و ،137-120و

التحخخالف ال خخاملل ”إىل ا خخاي ت  يالتخخ  اامتخخ  مهخخا   2017ان خخمه   اغنغخخا    خخا   -78
االسخختورل اهنسخخل ل يفخخال  لخخى ااخخو شخخ س  تراخخل إىل الة خخاض  لخخى “ اخخ   ةخخه تخخوألج احلمايخخ 

الخخ  تراخخل إىل ت زيخخز ةاخخوي “ الاخخراك  ال املغخخ  اخخ   ةخخه إ خخاض ال نخخف ضخخد األيفخخال”ا اإلنةنخخهي
 الدال  اتنفغق إمرحاع إل اض االستورل ااالنتاا  اهنسغ  ل يفال  لى اإلنةنه.

  ي خد انتخ  اينغخ  ا ناأع   اغنغا جمل  هل اض األحداا املاخة   خ  الوكخاالعي الخق -79
هلويخخ  ا نغخخ  مبنخخ  إسخخاضة ا االخخ  ال فخخه اتنسخخغر  خخراائ محايخخ  حةخخوق ااتخخا  ال فخخه ا مخخداا   

 نما  ال دال .
ا وغ  الوألاض مبت ل اع اتفاهلغ  األام املتحدة حلةوق ال فهي ااملغثاق االةتما ل األا ايب  -80

    خ  مخسو  يالغخ    خرىي  ةريخه ت خديرع)املنة (ي اااللتزاااع الواهل    لى  اتر   اغنغا املةت خ
تاري غ  غايتاا محاي  حةوق ال فه. ا  ز است را، ملاا  اتاسغه اللثن  الوينغخ  امل نغخ  حبمايخ  

 حةوق ال فه  سام   ت زيز الدا  املنوط   ملغ  الرمد.
 اةخخرى   السخخنواع األ خخجة  فخخ   خخدي األيفخخال املخخوي   مب سسخخاع الر ايخخ ي إ مخخاالً  -81

ي تلةخخخى 2019اخخخ   اي /اخخخايو اً لسغاسخخخ  ضخخخمان حخخخر ال فخخخه   ال خخخغع   كنخخخف  سخخخرة. اا ت خخخا  
ينتمخخخون إىل  سخخخر اً تخخخةااح   مخخخا ام  خخخ  سخخخت    خخخوا  امثانغخخخ   اخخخر  ااخخخ يفخخخرً  230الر ايخخخ  ةاخخخاض 

است  ف ي        ا  ا سساع   اي  ال فه االر اي  احلمايغ  الدا لغ ي اةا ن  مملف يفه   
ا  خخد   اخخقا السخخغاق ااخخرا  هلخخرا  يراخخل إىل إغخخرق    خخ  اخخ  ا سسخخاع   ايخخ  ال فخخه السخخا ر. 

 االر اي  احلمايغ  الدا لغ  االثأ ااحدي اةرى تةدلا إىل احلسوا .
خمتتخخاع اغزانغخخ  الدالخخ  املرمخخوية للخخ اائ املتتخخل  رأليفخخال  2013اةيخخدع انخخق  خخا   -82

نفغق أس   راائ لتوسغ  ن اق  دااع   اي  ت 2019  ا ال االةتما ل  اسغثر     ا  
ال فخخه ال ديلخخ  مل سسخخاع الر ايخخ  املنذريخخ    تةخخدمي الخخدااع  لخخى اخخدا  السخخا  . اتنفخخق اخخقة 

 ال اائ رلتفوي  إىل املنمماع غج احلسواغ  ال  ختتا     يرير ال  اضاع.
الاخاال  للر ايخ  الناا يخ  استمرا  التوس    الدااع ا تم غ   2020ااملتو ى    ا   -83
اخخخ  ا تم خخخخاع الس خخخجة   املةاي خخخخاع ال اخخخخري رلت خخخاان اخخخخ  املنممخخخاع غخخخخج احلسواغخخخخ .  30  

سغسختاه  خرانائ ةديخد   يريفخان امجغخ  املةاي خاع األ خرى اخ   ةخه  2020اخ   خا  اً اا ت ا  
 هل   س غه إيدا  األيفال   امل سساع.

حةوق األيفخالي ةخرى  سخ  النمخا  الفر خل   هلا خدة  ا وغ  إنااض نما  كفغه حبماي  -84
ي اتنفغخخق  خخخدي اخخ  األناخخخ   “رأليفخخخال الخخقي  يواةاخخخون حالخخ  ا غاخخغ  مخخخ   ”ال غخخاانع امل خخك 

 اًيا شخر  21رلت اان ا  املنممخاع الاخريس . ا ي ةخه   النمخا  ا شخراع الرمخد ال خال   خدياا 
 امل ك رلر اي  احلاضن .ا    سغاق  ل  ت وير النما  الفر ل اهديد 

ا سفرع ال واع املتذقة  لى م غد األغخاع الرضخ   خ   فخ  اتوامخه   امل خدل املسخثه  -85
   11.6     اغنغا   السنواع األ جة. احس ما توض   غاانع اللثن  اإلحتايغ ي  ل  امل خدل
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   7.1ا ي2017  ا    املاي    8.2ا ي2015  املاي     ا   8.8ا ي2011املاي     ا  
. ايماخخخر ا شخخخر التةخخخدير الخخخق  ت  ةخخخا 2018لل غخخخاانع األالغخخخ  ل خخخا  اً األةخخخ 2018املايخخخ     خخخا  

ي 2010األاخخخم املتحخخخدة ايخخخراياً   اخنفخخخا، ا خخخدالع األغخخخاع الرضخخخ    السخخخنواع الرحةخخخ  ل خخخا  
   12.5ا ي2011  املاي     ا   15.3 لى  و يتماشى ا  ال غاانع الرعغ ي حغ   لوه 

 . احسخ ما  ألخاي التةريخر السخنو  للغونغسخغف2017  املايخ     خا   11.4ا ي2015املاي     ا  
اً  لخخد 52ي احتلخخه   اغنغخخا املرت خخ  الرا  خخ  رلنسخخ   مل خخدل األغخخاع األيفخخال اخخ   خخ  2017   خخا  

 (.2017الغونغسغفي لسه يفهي ألرم  لل غعي اتمايل  الد ه ) هله ا  املتوسع( )

 ،170-120و ،169-120و ،168-120حقوق األشرصاا ووي اإلعالرة تالتوتريات   
 (171-120و

حةخوق “  اأن احلماي  االةتما غ  ل شذائ  ا  اإل اهلخ      اغنغخا”يسفه الةانون  -86
األشذائ  ا  اإل اهل . ااستثا   لتومغاع هن  األام املتحدة امل نغخ  حبةخوق األشخذائ  ا  

ةريخخر الخخويك األال أل اغنغخخاي ت خخد   الوهلخخه الخخراا  ااخخا ي  للةخخوان  الناامخخ  اإل اهلخخ  املتتخخل  رلت
ات و ة ااتساألئخ   اخسه ةخق  ي اً للمسايه املت لة  رإل اهل . اسو  توألر الةوان  اهديدة ُ ث

 تسفه حةوق األشذائ  ا  اإل اهل  ات زة إ اوم   ا تم .
ال خ  الاخاال  ”ي  هلخرع 2017ن الثاين/ينخاير كخانو   12امبوةب الةرا  احلسوال امل     -87

اضخخخمنه ال خخخ  اختخخخا  “. 2021-2017إلياخخاج األشخخخذائ  ا  اإل اهلخخخ    ا تمخخخ ي للفخخةة 
تدا ج هلاي   لتاغئ   حوال التساأل  اكفال  اإليااج االةتما ل ل شذائ  ا  اإل اهل . ااس ه 

س ه استذدا  املرك خاع االومخول إىل التدا ج مجغ  ةوانب احلغاة االةتما غ  ااستادأله ضمان 
امل سساع الت لغمغ  اامل اين ااملناآع  اع األمهغ  االةتما غ  اكا سخ  األشخذائ  ا  اإل اهلخ  

 حةوهلام   الت لغم اال مه ااالير   لى امل لوااعي ات زيز ألرئ التواغف.
غخئ الدالخ  األحخوال مب(. ”HO-297-N“ )هلانون الت لغم”ا   6  املاية  6امبةت ى ال ند  -88

ال خخخرا ي  لتلةخخخل الت لخخخغم  لخخخى  خخخو يلخخخيب  تومخخخغاع تنمغخخخ  املخخخواين  ا تخخخاة  لمخخخرا  ت لغمغخخخ  
 لخى إاسانغخ  تخوألج الت لخغم ل يفخال اً ايخنق الةخانون  ي خ“.  ام  ايسفخه تسخغفام االةتمخا ل

الت لغمغخ  ال ااخ    ا  االحتغاةاع الت لغمغ  الام   ناض  لى ا تغا  آريام سخواض   امل سسخاع
 ا   املدا س الام  ا   رل ت  غر  خراائ خمتتخ . األغخرا، تنفغخق اخقة األحسخا ي اسخُتاه 

  انائ الت لغم الاااه. اي  ر نما  الت لخغم الاخااه رلتخواة  اخ  اخدا س  2001ال مه    ا  
لت لخغم ال خا  اتلخى الت لغم ال ا  املذتت . ا د  ت  غخر النمخا  ألغخرا، جتري غخ    أخ  اخدا س ل

ي  تخغ  الت لخغم 2018-2017 ل  توسغ  ن اهلخا   السخنواع الرحةخ . ا خرل ال خا  الد اسخل 
اخخ   ا   يفخخرً  6 225اد سخخ  اخخ  اخخدا س الت لخخغم ال خخا  يخخد س ألغاخخا هلرا خخ   201الاخخااه   

ي  تخخغ  الت لخخغم الاخخااه 2019-2018االحتغاةخخاع الت لغمغخخ  الامخخ . ا خخرل ال خخا  الد اسخخل 
ا   ا  االحتغاةاع  يفرً  3 330اد س  ا  ادا س الت لغم ال ا  يد س ألغاا هلرا    136  

 الت لغمغ  الام .
نخخون -1088ا هلخخر امل غخخا  احلسخخوال املوحخخد للت لخخغم ال خخا  مبوةخخب الةخخرا  احلسخخوال  هلخخم  -89

لت لخخخخغم . امبوةخخخخب اخخخخقا امل غخخخخا  يت خخخخ ي ألغخخخخرا، التنمخخخخغم الف خخخخال 2011متوة/يولغخخخخا  11املخخخخ    
األيفال  ا  االحتغاةاع الت لغمغ  الام ي تسغغف ا خمون الخ انائ الت لغمخل ال خا  لغتناسخب 

 ا  هلد امبم اتتو امبم الفسري .
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 اأن إي خال ”ي ا تمدع اهم غ  الوينغ  الةانون 2014كانون األال/ييسم    1ا   -90
اةخخخخرى مبوة خخخخا  ويخخخخه نمخخخخا  (ي HO-200-N“ )اسخخخختسماالع ات خخخخديرع   هلخخخخانون الت لخخخخغم ال خخخخا 

الت لخخغم ال خخا  إىل نمخخا  الت لخخغم ال خخا  الاخخااهي ات  غخخر نمخخا  يريخخل املسخختوايع لتل غخخ  االحتغاةخخاع 
الت لغمغخخخ  لل فخخخه. ا خخخ  يريخخخر ت  غخخخر اخخخقا الةخخخانوني يتلةخخخى األيفخخخال ا تخخخاةون لمخخخرا  ت لغمغخخخ  

غم ال خا ي ااراكخز الخد م الة خو    يريخ  اسختوايع    اخدا س الت لخاً انفسخغ تر خوايً اً  ام  ي مخ
 االنفسل  لى م غد املةاي اعي ااراكز الد م الة و  االنفسل  لى استوى مجاو ي    اغنغا.

ي  خخخخد ع 2002كخخخخانون األال/ييسخخخخم    26نخخخخون املخخخخ    -2179رلةخخخخرا   هلخخخخم  ا مخخخخرً  -91
فخخال الخخقي  ي خخانون ا سسخخاع خمتتخخ  ات  خخ  لنمخخا  الت لخخغم ال خخا      اغنغخخا تل غخخ  احتغاةخخاع األي

ااخخخخاكه مخخخخحغ  خمتلفخخخخ  اثخخخخه  اإل اهلخخخخ  السخخخخم غ  ااإل اهلخخخخ  ال تخخخخري  ااضخخخخ رارع اهاخخخخاة احلركخخخخل 
 االتذلف ال ةلل.

 الالج ون وملتمسو اللجوء  

توامخخه   اغنغخخا ي خخم اتفخخاق األاخخم املتحخخدة ال خخاملل  اخخأن الرةئخخ  ااملاخخاةري  اتنمخخر    -92
لغخخ . ا  ر خخه   اغنغخخا  خخ  اناخخواوا إةاض ال نخخف الخخق   حسااخخا   سخخغاق اضخخ  السغاسخخاع الدا 

ترتس ا اهما اع اإل اا غ  ااملت رأل  حبر السسان املدنغ  اتنختئ  نخا تخدألةاع ضخذم  لرةئخ . 
 ا وغ  اهلف اقة التدألةاعي ت لر   اغنغا  مهغ  ك جة  لى ةاوي املن  امل سر.

  اللثنخ  التنفغقيخ  ملفوضخغ  األاخم ي ان مه   اغنغا إىل   خوي2015اانق نغسان/  ريه  -93
ي ات غخد   اغنغخا أتكغخد اسخت داياا لتةخدمي املسخا دةي اال مخه (11)املتحدة السااغ  لاخ ان الرةئخ 

   س غه التومه إىل حلول يايم  للمسايه املتتل  رلرةئ .
  الخخخ  غخخخ اغنااسخخختة له   اغنغخخخا املوةخخخ  األاىل لرةئخخخ      ةخخخاب املخخخقا   اهما غخخخ  ل  -94

ي ا  ة تاخخخا اخخخقا   اسخخختادأله 1988ا تس خخخه   ادينخخخ  سخخخواوغه مم   غثخخخان   شخخخ اط/أل اير 
 املواين  األ اغنغ    استويناع   رى       غثان.

اتسفخخه   اغنغخخا ال خخماانع الةانونغخخ  ااالةتما غخخ  ااالهلتتخخايي  ل شخخذائ الخخقي  شخخرياا  -95
اهلخخد حتخخه اخخ الض  لخخى اهنسخخغ  األ اغنغخخ   لخخى  ي1992-1988اخخ      غثخخان   الفخخةة اً هلسخخر 

  و اا ينق  لغا الةانون.
اال تخخخزال   اغنغخخخا اانغو نخخخو كخخخا ار  تواةاخخخان  خخخدايع التاخخخريد الةسخخخر    سخخخغاق نخخخزا   -96

اً انغو نو كا ار ي حغ   ول املواهلف ال دايغخ  أل   غثخان يان  خوية الرةئخ  ااملاخريي  يا لغخ
إهلخخخخااتام السخخخخا ة  ممسخخخخلوب آاخخخخ  اكخخخخرمي. اإىل ةانخخخخب  لخخخخ ي تسخخخخ  ه اال تخخخخداضاع إىل  اخخخخاك  

املتثخدية الخخ  شخخنتاا     غثخان ضخخد السخخسان املسخامل    انغو نخخو كخخا ار    اوةخ  ةديخخدة اخخ  
 .(12)2016التاريد ا ام    نغسان/  ريه 

 22 000اي )حوا  تدألةاع ضذم  ا  الرةئ  الواألدي  ا  سو  اً ااستة له   اغنغا  ي  -97
ا غاخغ  اليةخ  اضخمنه   داييخ  اخوا يامي اغخأع وخم السخل اع األ اغنغخ   حخواالً اً الةئ(. انمخر 

اندااةام الاااه آ قة     اال ت ا  ا تفا  استوى ااا امبم    ايية األ مال. اةدير رلقكر 
     دتلخوا ألحسخب اسخاانً   اقا املةا  النمو ج الق   تى  ا الرةئون الةاياون ا  سخو اي الخقي

يةاألخخخ  ةديخخخدة   جمخخخال تخخخوألج اً   احلغخخخاة االةتما غخخخ  ااالهلتتخخخايي  أل اغنغخخخاي  خخخه اغخخأاا  ي خخخاً ألريخخد
 الدااعي ا ي لوا رأل ق يةاأل  غقايغ  ةديدة.
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 ا وضخخ   خخخدي التمسخخخل اللثخخوض     اغنغخخخا   خخخ  اال ت خخخا ي االسخخ   الراانخخخ  ملرألخخخر اإلهلااخخخ  -98
للم خايج  يُتخو ى  نخاض اركخز ةديخد إليخواض التمسخل اللثخوض ااتثخاالً  اًيسخرير  45تتثااة الائ ال  ال 

شخذق. اجيخر    الوهلخه احلاضخر اسختسمال األناخ    100الدالغ    اهلخ  اسختغ اب تزيخد  لخى 
 .2021لرستذدا     ا  اً التتمغمغ  لتاغغد املركز الق  ينتمر  ن يسون ا ناة ةااز 

كانون   16  اغنغا  لى التزاااا  تحس  اإليا  الةانوين املت لر رلرةئ . ا  اال تزال  -99
 اخخخخخخخخأن إي خخخخخخخخال ت خخخخخخخخديرع ”ي ا تمخخخخخخخخدع اهم غخخخخخخخخ  الوينغخخخخخخخخ  الةخخخخخخخخانون 2015األال/ييسخخخخخخخخم  

ااسخختاد  ااخخرا  الةخخانون كفالخخ  تنفغخخق “. ااسخختسماالع   الةخخانون املت لخخر رلرةئخخ  االلثخخوض
احلسواخخ    ي كفالخخ  تةغخخد التاخخري  الخخويك املت لخخر حبةخخوق التمسخخل  سغاسخخ  اللثخخوض الخخ  ا تمخخدمبا

 اللثوض االرةئ  للم ايج الدالغ ي األاًض اللتزاااع   اغنغا مبوةب االتفاهلغاع الدالغ .
ي  هلخخخخخرع احلسواخخخخخ  ا هلخخخخخ  املفخخخخخااغم املت لةخخخخخ   سغاسخخخخخ  إياخخخخخاج 2016متوة/يولغخخخخخا  21ا   -100

نحوا اللثوض     اغنغاي اإيااج الرةئ  إىل   اغنغخا لفخةة األشذائ امل ة  رم كرةئ  ك  ا
 ي  هلرع     ال مه الرااغ  إىل تنفغق ا هل  املفااغم.2017ش اط/أل اير  23يويل . ا  

 ،173-120و ،172-120و ،166-120و ،75-120األلليات القومية تالتوتيات   
 (179-120و ،178-120و ،177-120و ،176-120و ،175-120و ،174-120و

تنخخد ج محايخخ  حةخخوق األشخخذائ املنتمخخ  إىل األهللغخخاع الةواغخخ  اا األمخخ   لخخى يةاألخخامبم  -101
 اإ يام الثةا  ضم  األالوايع السغاساتغ  أل اغنغا.

اخت خخ  مجغخخ  األ نغخخ  التا كغخخ  اامل ما يخخ  الثةاألغخخ  االدينغخخ  الواهل خخ    إهللخخغم   اغنغخخا حلمايخخ   -102
 خ  انتماياخا اإليخك  ا الخديك. اإىل ةانخب تسخثغه احفخظ اًاث  التا كغخ  الدال ي  تر  النمر 

ا فخخخظ األاخخخاك  األيريخخخ  ال ايخخخدة إىل اً ااإل ا الخخخديك للسنغسخخخ  الرسخخخولغ  األ اغنغخخخ ي تسخخخثه  ي خخخ
 ال وايف الدينغ  ااهما اع اإلينغ    خمتلف اةاي اع   اغنغا.

 ك  ا  د  يزيد    ال ا  )ا  د الة خاب  ي ةرى األتتاح2019 يلول/س تم   29ا   -103
الس   للمر  ال اااس(   حفه ح رة ك ا  املس ال      اغنغا اة ماض ال وايف األيزيديخ    

 مجغ    اض ال ا .
للمخخخرة األاىل ا خخخد  ختتخخخغق اةا خخخد    2015ات خخخمنه الت خخخديرع الدسخخختو ي  ل خخخا   -104

انتغثخ  لخقل  نخق هلخانون االنتذخارع اهديخد  لخى توةيخ     خخ   ال ملخان ملمثلخل األهللغخاع الةواغخ .
االايع نغا غ    اهم غ  الوينغ  ألغمخا  خ  كثلخل األهللغخاع الةواغخ ي األةخاً مل خد  االيخ  ااحخدة لسخه 
 هللغخخ  اخخ  األهللغخخاع الةواغخخ  الخخ   تخخه املراكخخز األ   خخ  األاىل    خخدي السخخسان املةغمخخ ي حبسخخب 

 .(13) ر لرنتذارع غاانع آ ر إحتاض سا
 2018كخخانون األال/ييسخخم    9ا سخخفرع االنتذخخارع ال ملانغخخ  امل سخخرة الخخ   ةريخخه    -105

 خخ  متثغخخه    خخ   هللغخخاع هلواغخخ   نخخواب   يا ة االن ةخخاي السخخا   للثم غخخ  الوينغخخ    يزيخخد  ا اسخخل 
 اآشو   اكري .

اخ   ةخه ضخمان محايخ  حةخوق األهللغخاع “  اأن األهللغاع الةواغ ”ا  د اارا  الةانون  -106
إةخخراض ةولخخ  اً (. ااملتخخو ى حالغخخwww.e-draft.amالةواغخخ ي ايخخرح  لخخى النةخخا  ال خخا    املنتخخ  )

 اناهلااع ةديدة  اأن اارا  الةانون ياا   ألغاا   اض يالغون اكثلون ل هللغاع الةواغ .
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 .2019 اي /اخايو  3نمغم جمل  األهللغاع الةواغخ  مبوةخب هلخرا   يخغ  الخوة اض املخ    ا  غد ت -107
وقا الةرا ي سغ مه ا ل  كآلغ  ا اان  لس ج استاا    يخغ  الخوة اضي اسخغتوىل اوافخون اً ااألة

ات  ون لريغ  الوة اض ااا  املتا  خ  الفنغخ  لتنمخغم  ناخ   ا لخ  اخ   خرل شخ    ألر غخ  خمتتخ . 
الغخخخون ي ا    اغخخخك الخخخ   20ر ا لخخخ  نمااخخخا الخخخدا لل ا سخخخلوب توةيخخخ  املخخخوا ي املالغخخخ  ال الوخخخ  ا هلخخخ

  تتتاا الدال  ملنمماع األهللغاع الةواغ .
ي تتخخخاح   كخخخه سخخخن   كايلغخخخ  اةا خخخد غخخخج تناألسخخخغ  ملمثلخخخل ال وايخخخف 2007اانخخخق  خخخا   -108

الاخرهلغ    ةاا خ  يريفخان احلسواغخ   نخاض  األيزيدي  االسريي  ااًشو ي  للد اس    كلغ  الد اسخاع
اخخخخخ  اً  لخخخخخى تسخخخخخمغ  املنممخخخخخاع املمثلخخخخخ    ا لخخخخخ  امبوةخخخخخب هلخخخخخرا  اخخخخخ  ييخخخخخوان الرائسخخخخخ . اا ت خخخخخا  

ملمثلل األهللغاع الةواغخ  األ خرى الخقي  تسخمغام املنممخاع اً ي ُان  اقا االاتغاة  ي 2010  ا 
 هلسخخا  الثةاألخخ  االلوخخخ    ا سسخخاع الت لخخخغم  املمثلخخ  ل خخوايفام   ا لخخخ ي الخخراغ     الد اسخخخ   

ال خخخا  اخخخ   ةخخخه تنمغخخخ  يةخخخاألتام الوخخختام الةواغخخخ . ا نخخخاض  لخخخى هلخخخرا  اخخخ  ا لخخخ ي تةخخخو  ا سسخخخاع 
  ت  غر  تم كلل  ا ةزيل للمتا يف الد اسغ  و الض ال رب.اً الت لغم ال ا  الحة

 اسقوق االلتصادية واالجتماعية والثقا ية  
 تصادية والعدالة االجتماعية وضمان األحوال املعيشية املتساويةالتنمية االل  

 مهغخخخ   يغسخخخغ  ل خخخمان  ةغخخخر النمخخخو االهلتتخخخاي   2018 اىل  خخخرانائ احلسواخخخ     خخخا   -109
اخخخخخ  احلسواخخخخخ  إىل  ديخخخخخد  الخخخخخوايع النتخخخخخايئ اً الاخخخخخااه ا لخخخخخر الواخخخخخايف ااا  خخخخخ  الفةخخخخخر. اسخخخخخ غ
اتناسخخخخة  لل مخخخخه  نمخخخخو ج اهلتتخخخخاي  شخخخخااه  االةتما غخخخخ  للنمخخخخو االهلتتخخخخاي ي اختخخخخقع   خخخخواع

للثمغ  امبغئ  ا اي اع تنمغمغ  اتاخثغ  التواغخف ا سخ  األحخوال االةتما غخ  لخ    الفئخاع 
  املاي    مخنا    40.8ي ُسثه ذو   حثم منا   التثاغز  ل  2018  ا تم . ا   ا  

ذخخو اً  ي خخ 2018اُسخخثه    خخا    املايخخ    مخخنا   انتثخخاع األلغخخا .  77ا إنتخخاج املر خخ ي
   9.8  املاي    انتثاع التتخدير النسخغثغ . ا  الفخةة نفسخااي  ةخر ذخو هلخد ة  65.4هلد ة 

  املاي    هل خا  التاخغغد. ا سخامه  4.5املاي    الةغم  امل األ    هل ا  الدااعي اذو هلد ة 
 اً.   ي املنثزاع املاا  إلغاا   الغا    ةغر ذو   ال مال

 34ا  خخرانائ لتأةغخخه ضخخري   الةغمخخ  امل خخاأل  16ا  الفخخةة الرحةخخ  للثخخو ةي ااألخخر  لخخى  -110
 2 763 خرانائ لإل فخخاض اخ  الرسخخو . ااملتوهلخ   ن تسخخام اخخقة الخ اائ الخخ  ةخرى إهلرا اخخا   مبغئخخ  

 ااايف اناا. 1 604ااغف ي ةرى رلف ه إنااض 
)ختفخخخغ  الفةخخخر  5مي اسخخخ غد( املاخخخمول  رل نخخخد )اخخخواي  حخخخر اكخخخر  2-5اتخخخقكر النة خخخ   -111
 1 نخون املخ   -581املسا دة االةتما غ (   ال انائ احلسوال امل تمد  ةرا  احلسواخ   هلخم  اتوألج

ي  ن ال خخخخمان االةتمخخخخا ل يستسخخخخل  مهغخخخخ   يغسخخخخغ  ا ن  الخخخخوايع احلسواخخخخ  2018حزيران/يونغخخخخا 
ى امل غاخخ  اا خخدل ا خخري لنمخخو ال مالخخ  تت خخم ي   مجلخخ   اخخو ي  ةغخخر  سخخ  المخخوس   اسخختو 

اذخخخخخو حةغةخخخخخل   األةخخخخخو  ااختخخخخخا  إةخخخخخراضاع اهلايغخخخخخ  جتخخخخخاة الفةخخخخخر املف خخخخخل إىل املذخخخخخاير. ا خخخخخدي 
)النمخخخخخخو  6)اساألحخخخخخخ  اهلتتخخخخخخاي المخخخخخخه اةايية إيخخخخخخراياع الدالخخخخخخ ( املاخخخخخخمول  رل نخخخخخخد  2-6 النة خخخخخخ 

لنمو االهلتتاي  احلةغةل او آ ر يتس ب    رهلل  ااً االهلتتاي  امل ري(ي   ال انائ  اتا  نتر 
اهلتتاي المه. اهلد  شا  ال انائ إىل هلرا  احلسواخ  تةلخغق اهلتتخاي المخه إىل حخد ك خج اخ   ةخه 

 مبغئ  ارا  تناألسغ  اتساألئ     غئ  األ مال التثا ي .
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االاخخراك   (14)التسخخلغع ال خخوض  لخخى  مهغخخ  ال مخخه الريخخري اضخخ ه انممخخ  ال مخخه الدالغخخ  -112
  اي / 14ي ااهل تخخاة   2023-2019الثريغخخ      اغنغخخا الخخ انائ الة خخر  لل مخخه الريخخر للفخخةة 

. اددي ال انائ ال وط ال ااخ  ل الخوايع االنخواتئ الريغسخغ  لرسخةاتغثغ  المسخغ  2019اايو 
 لخخى مبغئخخ  ال مخخه  للت خخاان  خخ  انممخخ  ال مخخه الدالغخخ  ا  اغنغخخاي اتنفغخخقاا. اتاخخث  االسخخةاتغثغ 

للحسواخ  اً اينغخاً سغاسخاتغاً ادألاً الرير ر ت ا ة املسون الريغسل للسغاس  اإلذايغ ي ار ت ا ة  ي 
 االاركاض االةتما غ .

اتتمثه  الوايع االسةاتغثغ  الة ريخ  لل مخه الريخر ألغمخا يلخل   سخ  اًلغخاع الناامخ   -113
غاسخخخخخاع التواغخخخخخف؛ اتوسخخخخخغ  هلخخخخخد اع تواغخخخخخف النسخخخخخاض لل رهلخخخخخاع الةانونغخخخخخ  لل مخخخخخه؛ ا سخخخخخ  س

 االرةال؛ ات زيز احلوا  االةتما ل االتفاا، اهما ل  لى مجغ  املستوايع.
ااختقع  دة   واع    يرير الخ اائ الةايمخ  للمسخا دة االةتما غخ  تراخل إىل ةايية  -114

التحديخخدي اختخخقع  التواغخخف اتةخخدمي اسخخا دة اخخدية اوخخد    حالخخ  الفةخخر املخخدهل . ا لخخى اةخخا
 تةخخخدمي  خخخرااع  ايلغخخخ    حالخخخ  ال مخخخه الز ا خخخل املخخخوعل. ا وغخخخ  اً هلخخخرا   2019احلسواخخخ     خخخا  

يسخخم  إباسانغخخ  إي اج األشخخذائ غخخج املسخخثل  اً اسخا دة اخخدهل ل الفةخخري اختخخقع احلسواخخ  هلخخرا  
 القي  يفتةران إىل اةر إهلاا  يايم   نما  ال رااع ال ايلغ .

اةا ة ال مخخه االاخخ ان االةتما غخخ  مبسخخا دة اخخ  شخخركاض يالغخخ  االغخخ  تنفغخخق ااسخختاله  -115
ي تةخخدمي 2019اتتوهلخخ   ن جيخخر    إيخخا ة   غ خخون  خخا  “ الخخ انائ املرحلخخل لتذفخخغ  الفةخخر”

  سرة تزاال نااط تر غ  املواشل. 1 000اسا دة ا   ةه إجياي اتد  استدا  للد ه لزااض 
 ةرا   يخغ  الخوة اضي  ناخئ ألريخر  مخه إلمخرح نمخا   ا مرً  ي2019ا  ش اط/أل اير  -116

ال خخرااع اإجيخخاي اتخخد  اسخختدا  للخخد ول ال ايلغخخ . اسخختةد  احلزاخخ  الساالخخ  إلمخخرح النمخخا     
. ايستند تنفغق اإلمرحاع إىل ا د   توألج حز  ارن  للمسا دة 2019كانون األال/ييسم  

 تاثغ   لى ال مه.ادية  لى  ساس تةغغم االحتغاةاعي اال

 (165-120و ،164-120و ،162-120و ،161-120اسق يف الصحة تالتوتيات   

تاخخخغغد اركخخخزي  ي غخخخ  إهللغمغخخخ ي ا  غخخخد  نخخخاض سخخخت   2019-2015اسخخخُتسمه   الفخخخةة  -117
ي اامخخله   اغنغخخا 2016-2014اراكخخز ي غخخ  إهللغمغخخ  اتزايخخداا رمل خخداع ال  غخخ . ا خخرل الفخخةة 

ال نغ  التحتغ  للر اي  التحغ  األالغ    ا تم اع الريفغ    املةاي اع. ااشختمه الخ انائ ت وير 
  غاية  ا ةغ  كما نفقع   مال إل اية التاغغد    دة  غاياع شاال . 12 لى ت وير 

ا وغخخ  تنمخخغم تةخخدمي اسخخا دة ي غخخ   اةلخخ   الغخخ  اهخخوية   املةاي خخاع النايغخخ      اغنغخخاي  -118
 2019 آ ا /اا س 12 لفي امل    -611وةب هلرا  اةير الر اي  التحغ    مجاو ي    اغنغا  هلم امب

نةخخخخه املرضخخخخى   خخخخايراع “ يايخخخخرة االسخخخختثا   حلخخخخاالع ال خخخخوا مل” لخخخخى إةخخخخراض ية خخخخل ممن تتخخخخوىل 
اولغسو ة ضم  اسا دة ال وا مل ال  غ  الا ةغ  املامول  رملسا داع االدااع ال  غ  ا انغ  

   تسفلاا الدال .ال
إىل اً اجير  رستمرا  ت  غر الةوا د التحغ  الدالغ  )الةوا د ال  غ  االتحغ (. ااستناي -119

ا  إيخا  الت خاان املاخة   2016النتايئ ال  تومه إلغاخا تةغخغم  خا ةل ااخة   ةخر     خا  
اخخ   ةخخه سخخد “ حلالخخ انائ االسخخةاتغثل ل اخخ  التخخ” خخ  الوكخخاالعي ي خخد   الوهلخخه الخخراا  

 الثوراع الةايم  اضمان  ةغر التةد    اقا ا ال.
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ايتوامه ت وير نما  املساألح  الوريغ  ل ارا، امل دي  االتلوا السغمغايل ااإلش ا لي  -120
 لى كه املستوايع. اُيسفه سخ غه للحتخول  لخى الخدااع املذت يخ  ةغخدة اً اجير  ت  غةا  ي 

 خخخاع اخخخ   ةخخخه الساخخخف  خخخ  اسخخخ  اع األاخخخرا،. كمخخخا تسفخخخه   مجغخخخ  النو غخخخ    مجغخخخ  املةاي
املةاي خخخاع هلخخخد اع لرسخخختثا     حخخخاالع ال خخخوا مل تواكخخخب تاخخخوغه األألرهلخخخ  امل نغخخخ  رالسخخختثا   

ي الخخق  ياخخد  إىل “مخخح  ال تتثخخز ”حلخخاالع ال خخوا مل. اي  خخر   مجغخخ  املسخختوايع حالغخخاً  خخئ 
 لدى ال ار ااحلغواني االت ااه ا  األير ال غئل. ف   ا است  اي اإلما   رألارا، الااي   

ي  تتخه احلسواخ  اخوا ي إضخاألغ   اتحخه تخوألج ال خرج 2019ا  متوة/يولغا اً اا ت ا   -121
اتخخوألج  خخدي اخخ  الخخدااع ا انغخخ  الخخ   ةالخخدا لل رملستاخخفغاع ل يفخخال  خخه سخخ  الثاانخخ   اخخر 

ت تمد  لى تسنولوةغاع ةديدة ااسلف ي ااخو اخا كفخه تسخاأل  الفخرئ  اخا  مجغخ  األيفخال يان 
 س  الثاان   ارة  تر  النمر    املركز االةتما ل ألسرام اإاسانغ   ملاا تسالغف ال رج.

ال وا ملي ةرى ت وير  س ول  ا وغ   س  أل الغ   دااع املسا دة ال  غ    حاالع -122
 سغا اع اإلس ا  اتزايدة رمل داع احلديث .

 اخخخأن إهلخخخرا  افاخخخو  التخخخأا  ال خخخيب ”ااخخخرا  هلخخخرا  حسخخخوال اً ات خخخد اةا ة التخخخح  حالغخخخ -123
ااستد ه اختا  اقا اإلةخراض احلاةخ  إىل ال مخه  نمخا  شخااه للتخأا  ال خيب “. االتحل الاااه

تخحغ  ل ألخراي االتخح  ال ااخ  ادسخناماي ايخوألر  خدااع حديثخ  االتحل داألظ  لى الر اي  ال
اةغخخخدة النو غخخخ  ااغسخخخو ة للر ايخخخ  التخخخحغ   خخخ  يريخخخر اةتخخخقاب اتخخخاي  متويخخخه ةديخخخدة ألغخخخرا، 
اً الر ايخخ  التخخحغ  ات  غخخر آلغخخاع ات خخو ة ملراهل خخ  نو غخخ  املسخخا دة ال  غخخ . ااملتوهلخخ   ن يسخخون اتاحخخ

ىل اسخخخا دة ا خخخدااع ي غخخ  ألرمخخخ  االنتفخخخا   خخخدااع لسخخه اخخخواي  ُاخخخ ا    لخخخى مخخحتا ادتخخخاج إ
 الر اي  التحغ   و  النمر    ةنسا ا مرة ااسان إهلااتا ااركزة االةتما ل.

 حتدايت تستدعي انتباه اجملتمع الدوي -رابعا   
 (88-120و ،87-120منع اإلابدة اجلماعية تالتوتيتان   

سخخاب ةرلخخ  اإلرية اهما غخخ ي األاخخر الخخق    تخختر  اخخ  ال خخا  امل امخخر خمخخاير تسخخرا  ا ت -124
دخختم اسخختمرا  اهاخخوي املاخخةك  ملساألحخخ  اخخقة اهرلخخ . ااخخا ألتخخأع   اغنغخخا تسخخلع ال خخوض  لخخى  مهغخخ  
اختخخا  إةخخراضاع ات خخاألرة ملنخخ  ا تسخخاب ةرلخخ  اإلرية اهما غخخ ي ااامخخله  خخرل الفخخةة املست رضخخ  

رل االسخخخخت را، الخخخخدا   الاخخخخااهي الخخخخق   خخخخقل ةاوياخخخخا   اخخخخقا االجتخخخخاةي مبخخخخا    لخخخخ  اخخخخ   خخخخ
تسخخخختذداا للفخخخخه انت خخخخاة الخخخخدال األ  خخخخاض إىل ضخخخخرا ة االن خخخخما  إىل اتفاهلغخخخخ  انخخخخ  ةرلخخخخ  اإلرية 

 اهما غ  اامل اهل    لغاا.
 اخخخأن انخخخ  ةرلخخخ  اً سخخخنتانغاً هلخخخرا  اً ا  إيخخخا  جملخخخ  حةخخخوق اإلنسخخخاني تةخخخد    اغنغخخخا  ي خخخ -125

الةخخرا اع  خخخ  ا مخخم اخخخا دخخدا اخخ  ت خخخو اع   سخخغاق انخخخ   اإلرية اهما غخخ . اهلخخد  خخخ ع اخخقة
اإلرية اهما غ  اشديع  لى  مهغ  استذدا  آلغاع ةديدةي اإ خراة الخدا  الخق  ت ييخا التو غخ ي 
ارلخخقاع التو غخخ  رإلرية اهما غخخ ي   انخخ  اخخقة اهرلخخ . اتماخخر هلخخرا اع جملخخ  حةخخوق اإلنسخخان 

اير ا تمل ي مبخا ألغاخا ال رهلخ  السخ  غ   خ  اإلألخرع اخ  ال ةخاب املت لة  مبن  اإلرية اهما غ  املذ
اخخخ  سغاسخخخ  الدالخخخ ي لسخخخ   ن تةخخخو،  ملغخخخ  املتخخخاحل . اً احالخخخ  اإلنسخخخا  الخخخ ي إن شخخخسله ةخخخزض
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ايسخخخام ا تمخخخاي جملخخخ  حةخخخوق اإلنسخخخان وخخخقة الةخخخرا اع  ي خخخاً   التو غخخخ  االتو غخخخ   لخخخى التخخخ غد 
 اهما غ  اامل اهل    لغاا.ال املل  اأن اتفاهلغ  ان  اإلرية 

مبساألحخ  ةرلخ  اً ا نغخاً اسغاسخغاً  ااخاً  املغ ا لى الت غد الدا ي استاله   اغنغا افرً  -126
اإلرية اهما غخخ ي امحلخخه لخخواض  نخخاض شخخ س  جمتم غخخ   املغخخ  اناايخخ  هرلخخ  اإلرية اهما غخخ . اُ ةخخد 

. اُكخخرس 2018كخخانون األال/ييسخخم    11إىل  9ا فخخه ال خخاملل الثالخخ    يريفخخان   الفخخةة اخخ  
اخخقا ا فخخه ملنخخ  ةرلخخ  اإلرية اهما غخخ   خخ  يريخخر التو غخخ  االتثةغخخف ا ناخخ   املتخخاحف. انممخخه 
اةا ة الا ةغ  ا فخه  خد م اخ  استخب األاخم املتحخدة امل خك مبنخ  اإلرية اهما غخ  ااملسخ الغ   خ  

 خخاحث    جمخخال اإلرية اهما غخخ . اُ ةخخدع رلتخخزاا  اخخ  احلمايخخ ي ارلت خخاان اخخ  الرا  خخ  الدالغخخ  لل
ا فخخخخه اناسخخخخ اع  تتخخخخه لرحتفخخخخال رلخخخخقكرى السخخخخنوي  السخخخخ    التفاهلغخخخخ  انخخخخ  ةرلخخخخ  اإلرية 

 اهما غ  اامل اهل    لغاا.
اتاخخخا     اغنغخخخا  ناخخخاط   املناسخخخ اع املسرسخخخ  لرحتفخخخال مبناسخخخ   الغخخخو  الخخخدا  إلحغخخخاض  -127

ي تاخخا   2015  اإلرية اهما غخخ  اتسخخرلام اانخخ  اخخقة اهرلخخ . اانخخق  خخا   كخخرى ضخخحااي ةرلخخ
  ثخخخ    اغنغخخخا الدايمخخخ  لخخخدى األاخخخم املتحخخخدة املستخخخب امل خخخك مبنخخخ  اإلرية اهما غخخخ  ااملسخخخ الغ   خخخ  

 احلماي ي   است األ  االحتفال السنو  رلغو  الدا .
ما غخخ ي ألإ خخا  خخق  لخخغ  ألةخخع اخخ  إنسخخا  ار ت خخا   ن   اغنغخخا اخخوي  ل خخحااي اإلرية اه -128

 .(15)حول ا تساب اقة اهرل اً ا  ت  اع امل  اع ال  هلداه ا  ر اً اإلرية اهما غ   ه  ي 
ا تةريخر األاخ  ال خا  )  -129 ااملسخرس  2019حزيران/يونغخا  24( املخ    A/HRC/41/24ايوة ِّ

نخخ  ةرلخخ  اإلرية اهما غخخ  ااهخخرايم األ خخرى ملوضخخو  انخخ  اإلرية اهما غخخ ي االاتمخخا  إىل ضخخرا ة ا
ضد اإلنسانغ ي كما ياج إىل الة ااي ال  تستاد  ت زيز الةد اع اتاثغ  امل خاي اع اإلهللغمغخ  

 املذتلف  اإنااض آلغاع الساف ااملن  امل سري    إيا  انموا  األام املتحدة.

 ق اإلنسانالتأثري السليب للتدابري القسرية االنفرادية علا حقو   

لفتخخخه   اغنغخخخا   تةريراخخخا السخخخا ر انت خخخاة الخخخدال األ  خخخاض إىل األيخخخر السخخخليب الخخخق  دديخخخا  -130
ي ا لخى األ خق إغخرق 1993ألر، تركغا ا    غثان تدا ج هلسري  انفرايي  ضد   اغنغا انق  ا  

 مبخا    لخ  احلداي ال ي  لل لخد اخ  يخر  ااحخد   انتاخا  ملغثخاق األاخم املتحخدة االةخانون الخدا 
اتفاهلغ  جتا ة ال  خو  للخدال غخج السخاحلغ . ا  ي خر     ت خو  إجيخايب   اخقا التخدي  خرل الفخةة 

حخخخ  اًن مبخخا ياخخخمه مجغخخخ  اً   املايخخ  اخخخ  احلخخداي ال يخخخ  أل اغنغخخخا اولةخخ 82املست رضخخ ي اال يخخخزال 
 اغنغخا. ايخ ير كخه  لخ  ال رق االسس  احلديدي  ا  وط األان غب ال  تخر ع تركغخا ا    غثخان مم

  االهلتتاي ارأل ق   ذو التاي اع السل غ  اسغاساع تسخ ج الخوا ياع السخل غ  إضخاأل  إىل 
 اخخسه ا اشخخر   كا سخخ  حةخخوق اإلنسخخاني مبخخا ألغاخخا أل الغخخ  إ مخخال احلخخر   التنمغخخ  اً التخخأيج سخخل 

 اتنفغق  ادا  التنمغ  املستداا  احري  التنةه.

 عادية ألرمينيا والتحريض علا اسربنشر املشاعر امل  

يساا    اغنغا الةلر إةاض ي اي  السرااغ  ال رهلغ  االتلوي  رحلرب الخ  متا سخاا     غثخان.  -131
ايثج ااا ر الفز   وةا  ائ نار ااثير تفال   اب السرااغ  اتاخث   لخى ال نخفي مبخا   
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تواغخف اسخايه اً ثخج املذخاا   ي خ ل  رستذدا  اسخايع اإل خر  اسخ ه االتتخال األ خرى. اي
 االتتال احلديث  مبا ألغاا انتاع التوامه االةتما ل لنار   اب السرااغ .

امث  مو ة   رى للت  ج    السرااغخ  جيسخداا تةغغخد كا سخ  احلةخوق املدنغخ  االسغاسخغ .  -132
حلةخخوق  ا لخخى  خخو  خخائي تلفخخه   اغنغخخا نمخخر جملخخ  حةخخوق اإلنسخخان إىل االنتااكخخاع اهسخخغم 

اإلنسان املرتس   حبر  ألراي اإلينغ  األ اغنغخ  ) تخر  النمخر  خ  اضخ غ  املواينخ   امختام(ي الخقي  
 دراون ا  ي ول     غثان ايت رضون لرحتثاة  لى  ساس  ملام اإليك.

  مبخخخ  ألخخخغام الةتلخخخ ي   اغنغخخخاتوامخخخه     غثخخخان الخخخةايئ ملخخخرتسيب اهخخخرايم ال خخخجة ضخخخد األ -133
 كنما ج ُ تقى. امتتلئ الستب املد سغ  األ   غثانغ   د اي  السرااغ  امل اية أل اغنغا.

  اخخقا السخخغاقي ترحخخظ   اغنغخخا األمهغخخ  الخخ  ين خخو   لغاخخا إيخخرق اسخخةاتغثغ  ا  خخخ   -134
 مخخخه األاخخخم املتحخخخدة  اخخخأن   خخخاب السرااغخخخ ي الخخخ    لخخخ   ناخخخا األاخخخ  ال خخخا  ل اخخخم املتحخخخدة   

اال  تتمثه  ا ايياا األساسغ    التتخد  ل خاب السرااغخ ي مبخا    لخ  ال خاب  2019  ا 
 .(16)الق  يتد     احلسوااع

 ئفالة عاملية حقوق اإلنسان  

  اغنغا يا م اس  لت  غخر امل خايمل ال املغخ  حلةخوق اإلنسخان  لخى هلخد  املسخاااة ايان     -135
 األام املتحدة ا حسا  اإل رن ال املل حلةوق اإلنسان.متغغزي رالستناي إىل هلوا د اغثاق 

خب”الثه الت اخد  -136 امل خد  الريغسخل الخداأل  ألناخ     خ  “   خد  تخر      حخد  لخف الرك 
ي اين وخخل كفالخخ   املغخخ  ت  غةخخا. اين وخخل  ال ُدخخر  األشخخذائ الخخقي   2030التنمغخخ  املسخختداا  ل خخا  

السااه حبةوهلامي مبا    ل     يرير الت اان الويغر ا  يةغمون   اناير النزا اع ا  التمت  
 امل سساع الدالغ .

اخخخخ  انغو نخخخخو كخخخخا ار   لخخخخى التزاااخخخخا مب خخخخايمل احخخخخةا  حةخخخخوق اإلنسخخخخان امحايتاخخخخاي  اي خخخخااتً  -137
تةريراخا اً ان مه ا  ير  ااحد إىل التسو  الدالغخ  األساسخغ  حلةخوق اإلنسخان اهلخداه يو خ

 .(17)اأن تنفغق ال اد الدا  الائ رحلةوق املدنغ  االسغاسغ (  /3G//40A/HRC*األال )
 لخخف إنسخخان يت ل خخون إىل  150إن انغو نخخو كخخا ار  اسخخان لاخخ ب. إ خخا   ، ية ناخخا  -138

السراا  ااملس الغ  ااحلةوق. اكأ  ش ب آ ري در ألألراية  ن يتمت وا حبري  حبةوهلام غج الةا لخ  
تةريخخر املتخخج ااحلخخر   حريخخ   ديخخد اركخخزام السغاسخخل االسخخ ل مجغ اخخا مبخخا ألغاخخا حخخر  -للتتخخر  

حبريخخخ   خخخو  ةغخخخر تنمغخخختام االهلتتخخخايي  ااالةتما غخخخ  االثةاألغخخخ . إال  نخخخا   حالخخخ  شخخخ ب انغو نخخخو  
كا ار  يت ر، احلر   احلغاة للذ خر  وةخا  خائي ألن األاخ  الوةخوي  للنخاس ال يخزال ُ رضخ  

يخخدي احلخخرب الخخ  شخخنتاا     غثخخان  لخخى انغو نخخو كخخا ار    للتاديخخد اهسخخغم. ااثخخال لخخقل  التاد
اماح تاا انتااكاع ةسغم  للةانون الدا  اإلنسايني ات خايرع    حااخا هلخقايف  2016 ا  

ُاسخخختادِّأل  تةتخخخف املخخخدا س اتةتخخخه اتتخخخغب األيفخخخالي اةخخخرى ت خخخقيب املسخخخن  اتاخخخويا  ةسخخخاي 
ر   لخى ازيخد اخ  امل لواخاعي انمخر تةريخر ا ندي  ال سسري  األسرى  لى يرية  يا خع )لريخ

خخخم  خخخرل الخخخدا ة السخخخ    للثم غخخخ  ال ااخخخ  ل اخخخم املتحخخخدة   اخخخ  املمخخخا    انغو نخخخو كخخخا ار  امل م 
(http://undocs.org/A/70/863)). 

http://undocs.org/A/70/863
http://undocs.org/A/70/863
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  إيخخخا  ااخخخا كتاا    ائسخخخ   اسخخخت ةى   اغنغخخخا خملتخخخ  لتحةغخخخر التسخخخوي  السخخخلمغ  للنخخخزا  -139
جممو   اغنس  التا    ملنممخ  األاخ  االت خاان    ا اري الخ  متثخه التخغو  الوحغخدة املتفخر  لغاخا 

لتسخخخوي  نخخخزا  انغو نخخخو كخخخا ار ي استوامخخخه ااتثاوخخخا التفخخخاق اهلخخخف إيخخخرق النخخخا  املخخخ    خخخ  اً يالغخخخ
. ات غخد   اغنغخا أتكغخد التزاااخا الةخاي  1994انغو نو كا ار ي ا    غثاني ا  اغنغا    اي /اخايو 

 اخوي  نخاض مخرح اً رلتسوي  السلمغ  للنزا  اتت اد مبوامل   قل هلتا ااا للماخا ك    الخدأل  هلخدا
 األا  الدا .

Notes 

1 On 26 July 2019, the Minister of Justice requested the Council of Europe Venice Commission 

opinion on the compliance of ratification of the Convention with the Constitution of Armenia. After 

receiving the opinion of the Venice Commission, the Government will apply to the Constitutional 

Court pursuant to part 3 of Article 169 of the Constitution for determining the compliance of the 

obligations enshrined in the international treaty to the Constitution. Thereafter, it will be submitted 

to the National Assembly for ratification, as soon as all domestic procedures are ensured. 
2 OSCE: Organization for Security and Cooperation in Europe – ODIHR: Office for Democratic 

institutions and Human Rights. 
3 PACE: Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 
4 CIS: The Commonwealth of Independent States. 
5 NGOs: Non-governmental organizations. 
6 Republic of Armenia, Early Parliamentary elections 9 December 2018, ODIHR Election 

Observation Mission Final Report. 
7 Republic of Armenia, Early Parliamentary elections 9 December 2018, ODIHR Election 

Observation Mission Final Report. 
8 Antonio Guterres “Armenia’s young people were at the heart of that country’s peaceful political 

transition earlier this year – showing the potential of youth to use their voice to advance democracy. 

SG’s address to the General Assembly, 25 September 2018. 
9 Statement by the United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly 

and of association, Clément Nyaletsossi VOULE, at the conclusion of his visit to the Republic of 

Armenia, 16 November 2018. 
10 UNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon. 
11 UNHCR ExCom – Executive Committee of the Programme of the United Nations High 

Commissioner for Refugees. 
12 UNHCR/Armenia – www.un.am 
13 Pursuant to the results of the census of 2011. 
14 ILO – International Labour Organization. 
15 In his speech on 24 April 2019, Turkish President Erdoğan called the population in the Ottoman 

Empire “the Armenian gangs and their supporters”, considering their relocation as “the most 

reasonable action”. 
16 Tackling hate speech is the responsibility of all – governments, societies, the private sector, starting 

with individual women and men. All are responsible, all must act (UN Strategy and Plan of Action 

on Hate Speech). 
17 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/088/39/PDF/G1908839.pdf?OpenElement. 
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