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لتوصدددية اداة فاالدددة بوصددد يا ؤيدددد مجيوريدددة ارمينيدددا عمريدددة ارسدددتارا  الددددور  ال دددامل ت -1
وحجددم  لتقيدديم الترددوراجي اسةابيددةفييددا ووسدديرة مرموسددة  حقددوا اساسددا حالددة تحسدد  بالدددول 

 قاسمتكوهنا تتيح إمكااية ذه الامرية  ا سه، عن تقديرها هليف الوقت وتارب ارمينيا، . التحدياجي
 .البردا ب  فيما افضل املمارساجي وتازيز التااو  

وبندداع عردد  التوصددياجي الددق ترقتيددا ارمينيددا، مجيدد   املانيددةالددوراراجي واسداراجي  قددد ت ددتو  -2
ذجي   التالية: املواقف النيائيةذلك، اُتخ

عقوبدددة اسعددددا  مندددذ لتن يدددذ فارددد  اختيدددار   وقدددف   يخربَّددد ، مقبولأأأة ي  يأأأا   120-1
 2003ادا  لقدااو  الاقوبداجي عرييدا يف  منصوصدا   مل تادد عقوبدة اسعددا . و 1990 عدا 
 .اجلديدم روع القااو  اجلنائ  يف و 

 .1-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-2

 .1-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-3

، اظددا  رومددا األساسدد  لرمحكمددة اجلنائيددة 1-120، ااظددر مقبولأأة ي  يأأا   120-4
 اسصالح الدستور .ب ةرتبر؛ ممقبولة ي  يا   -الدولية 

ماية حقوا حلرسرتاتيجية الوطنية ب أ  االامل ، مدرجة يف خرة مقبولة 120-5
 .2015فرباير شباط/ 27مبوجب القرار املؤرخ  املاتمدةاساسا  

 .5-120، ااظر مقبولة 120-6

 - تقدد  البالاداجيإجراع املتار  بدالربوتوكول ارختيار  رت اقية حقوا الر ل  
توافقدده مدد  القددواا  دراسددة إفددافية ب ددأ  مددد  تسددتدع  احلاجددة إجددراع   ي  يأأا  مقبأأو  
 الداخرية.

  .يةرميناألوه  يف طور التصدي  عرييا، وةر  حترير النسخة ، مقبولة 120-7

 .7-120، ااظر مقبولة 120-8
 .7-120، ااظر مقبولة 120-9

 .7-120، ااظر مقبولة 120-10

 .7-120 ، ااظرمقبولة 120-11

 .7-120، ااظر مقبولة 120-12

 .7-120، ااظر مقبولة 120-13

 -الربوتوكول ارختيار  رت اقية حقوا الر ل املتار  بدإجراع تقدد  البالاداجي  
 .6-120، ااظري  يا  مقبولة 
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اددداس مسدددألة التصددددي  عرددد  ا  ترمينيدددا سددديكو  بوسددد  ا. ي  يأأأا   ةمقبولأأأ 120-14
عندددددددما تكتمددددددل الربوتوكددددددول ارختيددددددار  رت اقيددددددة حقددددددوا األشددددددخا  ذو  اسعاقددددددة 

التدداب  ذاجي وتخن َّدذ  لألشدخا  ذو  اسعاقدة ر  التكافؤ املتارقة بتحقي  ت ريااجي ال
 الصرة.

 -التصدددي  عردد  الربوتوكددول ارختيددار  حلقددوا األشددخا  ذو  اسعاقددة  120-15
 .14-120، ااظر ة ي  يا  مقبول

 .4-120، ااظر ي  يا   مقبولة -اظا  روما األساس  لرمحكمة اجلنائية الدولية  

 .4-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-16

 .4-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-17

 .4-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-18

 .4-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-19

 .4-120، ااظر ي  يا   مقبولة 120-20

 .4-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-21

 .4-120، ااظر مقبولة ي  يا   120-22

اراا ات اقية عن ماروماجي يف ارمينيا  مراعاة عد  توفر، م  مقبولة ي  يا   120-23
إجدراع البحدو  الدالر  مدن ال املندزلي ؛ و رامدمنظمة الامل الدوليدة ب دأ  الامدل الالئد  ل

 .انيائ  ب أهنالوقف حتديد املهذه املسألة و  يف متاباة الق ميكن ارستناد إلييااملناسبة 

وةدر  ؛ هدذا الصدكرتوقي  عر  ل سبةاسجراعاجي املناتن ذ  سوف، مقبولة 120-24
 الانف املنزيل. مستقل ب أ  مسألة اعتماد قااو النظر يف 

 .24-120، ااظر مقبولة 120-25

 .24-120، ااظر مقبولة 120-26

 ضائية.القصالحاجي استن يذ مافية يف ارمينيا  ، ر تزالمقبولة 120-27

عرددد   دددو  القضددداة عمدددلالتددددخل يف  ةالت دددريااجي األرمينيدددحتظدددر  ،مقبولأأأة 120-28
 خيالف القااو .

 تامدل. إقريميدةثالثدة مكاتدب  حاليدا  يوجدد  ؛التن يدذ وه  يف طور، مقبولة 120-29
 .باد عا  عاما  متويل مكتب املداف  عن حقوا اساسا  عر  ريادة احلكومة 

 .29-120، ااظر مقبولة 120-30
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امدل الرحكومدة يف تن يدذ خردة ل ادار  ف ا  اجملتمد  املددش شدريكيادد  ،مقبولة 120-31
 قوا اساسا .حلسرتاتيجية ار

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-32

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-33

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-34

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-35

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-36

 التن يذ. يف طوروه  ، قبولةم 120-37

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-38

 التن يذ. وه  يف طور، بولةمق 120-39

التن يدددذ. تتواصدددل اسصدددالحاجي يف يدددال التارددديم  وهددد  يف طدددور، مقبولأأأة 120-40
يسدتمر ُتصدي  ذلك، س؛ ولدالتارديم وفدر  احلصدول عريدهدف حتس  اوعيدة هبال ااو  

 .اجملالاملوارد املالية هلذا 

 التن يذ. وه  يف طور، قبولةم 120-41

لتارديم األط دال الالرمدة يف املوارادة احلكوميدة ص  املوارد املالية ، ُتخ مقبولة 120-42
لتاردديم الر دددة األ  مدرسدددية  عردد  وجددده ا صددو ، كتددب  وتخن ددر، مددن ال تدداجي الضددداي ة. 

 .دورية بصورة ملارم  ائدة اامليين لوتنظم دوراجي التدريب قرياجي القومية، لأل

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-43

وقددد املنظمدداجي ادد  احلكوميددة.  حددوارا  مسددتمرا  مدد احلكومددة جتددر  ، مقبولأأة 120-44
يف بينيدددا مبدددادراجي الاديدددد مدددن املبدددادراجي، إىل تقدددد  املنظمددداجي اددد  احلكوميدددة توصدددرت 

 يال اسصالحاجي الت رياية.

تقددارير إىل هيتدداجي ال  تقدددحتددر  حكومددة مجيوريددة ارمينيددا عردد  مقبولأأة   120-45
 .يف حينيا املانيةاملااهداجي 

اسجراعاجي ا اصدة املكر د  بد ارمينيا دعواجي م توحدة إىل وجيتمقبولة   120-46
 مقرر خا  ريارة ارمينيا.ا  . وبناع عر  ذلك، يستري  2006لألمم املتحدة عا  

هددو عددد  التمييددز قاعدددة دسددتورية يف مجيوريددة ارمينيددا و مبدددا مي ددل مقبولأأة   120-47
 وممارسة. ا  قااوامك ول 
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توافدد  الت ددريااجي مددد  درسددت ورارة الادددل يف مجيوريددة ارمينيددا مقبولأأة   120-48
فدددرورة  ااق دددت كدددذلكحظدددر التمييدددز، و ب دددأ  مددد  املاددداي  القااوايدددة الدوليدددة  يدددةرميناأل

واخظمدددت هلدددذه ال ايدددة . 2014يدددز" عدددا  التميمكافحدددة "ب دددأ  اعتمددداد ت دددري  مسدددتقل 
اعتمددداد هدددذا الت دددري   وحظيدددت فكدددرةحلكومدددة. إىل ااتائجيدددا  احيردددتم ددداوراجي عامدددة، 

 .بارستحسا 

 .48-120ااظر  ؛مقبولة 120-49

 .48-120ااظر مقبولة   120-50

، وافقدددت اجلمايدددة 2013مدددايو ايار/ 20. يف 48-120ااظدددر مقبولأأأة   120-51
قددااو  "فددما  املسدداواة يف احلقددوا وتكددافؤ ال ددر  بدد  عردد  الوطنيددة جلميوريددة ارمينيددا 

 النساع والرجال".

"محايددددة حقددددوا األشددددخا  ذو  ب ددددأ  فدددد  م ددددروع قددددااو  ؛ وخ مقبولأأأأة 120-52
، إىل إدمدداج األشددخا  ذو  اسعاقددة يف اجملتمدد  الرامدد اسعاقددة واسدمدداج ارجتمدداع "، 

 .48-120 ارت اقية. ااظر ايضا  وهو امر تقض  به احكا  

اعتمددداد ت دددري  وةدددر  النظدددر يف مسدددألة التن يدددذ،  وهددد  يف طدددور؛ مقبولأأأة 120-53
 .مستقل هبذا ال أ 

 .48-120؛ ااظر مقبولة 120-54

 .48-120؛ ااظر مقبولة 120-55

 .51-120و 48-120؛ ااظر مقبولة 120-56

 .ة يف طور التن يذالدولالق متوهلا كب  من الربامج   عددهناك ؛ مقبولة 120-57

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-58

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-59

  دخددل حيددز ذقددااو  "الامالددة" الدديددن  التن يددذ.  وهدد  يف طددور؛ مقبولأأة 120-60
دو  سدن ال ال دة  عرد  ا  األ  الدق ترعد  ط دال   ،2014يناير كااو  ال اش/ 1يف الن اذ 
وفخددَمنه هددذا القددااو  بددرامج التوفيددف. يف  إدراجيددا فددورا  "خددارج املنافسددة"، وميكددن  تاددد  

هبدددف تنظدديم دوراجي تدريبيددة  ،"لر صددل مدن الامددل"األشددخا  املارفدد  ب ددأ   حكمدا  
 .هلذه ال تة من األشخا  لدرع إمكااية فصريم

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-61

 التنفيذ. وهي في طور  لةمقبو  120-62

 التنفيذ. وهي في طور  مقبولة 120-63
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 التنفيذ. في طور وهي ،مقبولة 120-64

 التنفيذ. وهي في طور  مقبولة 120-65

كدل مدا هنالدك هدو  ؛صحيحة ر تستند إىل وقائ التوصية  ؛مقبولة ي  يا   120-66
 من التمييز ب  اجلنس .  حارجي اادرة جدا  

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-67

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-68

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-69

هنداك مست دار ل دؤو  . 51-120التن يدذ، ااظدر  وه  يف طدور، مقبولة 120-70
 .املراة يف مكتب ام  املظامل

 .مقبولة 120-71

 القااو . حمظور مبوجبالتمييز ؛ مقبولة 120-72

"الصدددحة اسيابيدددة  ااو تادددديالجي قددد اري م دددوفدددات وعممدددت ؛ مقبولأأأة 120-73
تادديل القدااو  اجلندائ  املتارد  ب"والقدااو  "اجلدرائم اسداريدة"، وقااو  وحقوا اسياب"، 
عرد  اسدا  القدائم جيدا  إللاحلظدر القدااوش تدن  عرد  وه  قدواا  جلميورية ارمينيا" 

 اجلنس.

 .60-120ااظر التنفيذ.  وهي في طور، مقبولة 120-74

 التنفيذ. في طور وهي ،مقبولة 120-75

 .1325ةر  تن يذ احكا  قرار يرس األمن الدويل رقم  ؛مقبولة ي  يا   120-76

 التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-77

ألقريدداجي تاامددل ار إذ توصددية مارومدداجي خاطتددة. تتضددمن ال؛ مقبولأأةغيأأر  120-78
 مرة متييزية.ماا يف ارمينيا اسثنية

 توصية ماروماجي خاطتة.تتضمن ال؛ مقبولةغير  120-79

 ت ريااجي مجيورية ارمينيا مجي  اشكال التمييز.حتظر ؛ مقبولة 120-80

 .80-120؛ ااظر مقبولة 120-81

الت دددري  و . مسدددتقل بارستحسدددا اعتمددداد قدددااو   حيظددد ؛ ر مقبولأأأةغيأأأر  120-82
 مجي  اشكال التمييز.حيظر احلايل 

 .80-120؛ ااظر مقبولة 120-83
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 .80-120ااظر ؛ مقبولة 120-84

 .80-120؛ ااظر مقبولة 120-85

مجيد  اشدكال مالئمة ب أ  دوراجي تدريبية تخنظم وتن ذ باستمرار ؛ مقبولة 120-86
 التمييز.

 بالفعل. وهي في طور التنفيذ ،مقبولة 120-87

 بالفعل. وهي في طور التنفيذ ،مقبولة 120-88

م دروع قدااو  تادديالجي القدااو  مبوجب  التنفيذ. وهي في طور، مقبولة 120-89
 تامدددا   ، بدداجي التاريددف القددااوش لرتاددذيب ميت ددل بال اددل، امت ددار  اجلنددائ  جلميوريددة ارمينيددا

من ات اقية األمم املتحدة ملناهضة التادذيب واد ه مدن فدروب املاامردة  1ألحكا  املادة 
القدددااو  وقدددد اعتمددددجي اجلمايدددة الوطنيدددة ااية او املييندددة. الالإاسددد واالقاسدددية او الاقوبدددة 
تخاتمد الصدددددي ة النيائيدددددة هلدددددذا . وسددددد2015مدددددايو ايار/ 7األوىل يف قراعهتدددددا املدددددذكور يف 
 رة عمل اجلماية الوطنية.  امل روع وفقا  

 .89-120، ااظر مقبولة 120-90

 .89-120، ااظر مقبولة 120-91

 .24-120و 89-120، ااظر مقبولة 120-92

 .89-120، ااظر مقبولة 120-93

 بالفعل. وهي في طور التنفيذ  مقبولة 120-94

 .مقبولة 120-95

 .مقبولة 120-96

 .مقبولة 120-97

 .مقبولة 120-98

 .مقبولة 120-99
 .24-120ااظر  .مقبولة 120-100

 .مقبولة 120-101

 .24-120، ااظر مقبولة 120-102

 .24-120، ااظر مقبولة 120-103

 .24-120، ااظر مقبولة 120-104
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 .4-120، ااظر مقبولة 120-105

 .24-120، ااظر مقبولة 120-106

 .24-120، ااظر مقبولة 120-107

 .24-120، ااظر مقبولة 120-108

 .24-120، ااظر قبولةم 120-109

 .24-120، ااظر مقبولة 120-110

 .24-120، ااظر قبولةم 120-111

 .24-120، ااظر مقبولة 120-112

 .24-120، ااظر مقبولة 120-113

 .مقبولة 120-114

 .24-120؛ ااظر مقبولة 120-115

احلكومددددة األرمينيددددة م يددددو   اقددددرجي التنفيأأأأذ. وهأأأأي فأأأأي طأأأأور، مقبولأأأأة 120-116
 يددددو  امل وحيددددد. 2014ديسددددمرب كدددااو  األول/ 4مكافحدددة الاندددف فددددد األط دددال يف 

امية إىل مند  فداهرة ارعتدداع عرد  الر دل الر سياسة الدولة الرئيسية لباد  املارجتاهاجي و 
 .يف هذا اجملالتأهيل الالقضاع عرييا وإعادة و 

 صددالح الت ددريااجي الوطنيددة،س سددايا   التنفيأأذ. وهأأي فأأي طأأور، مقبولأأة 120-117
ادد  ، عردد  وجدده ا صددو  (نقحمدد  املي دداا ارجتمدداع  األورو   املددوفددما  متاشددييا 

حظدر ممارسدة  عرد  رمييناألبإدخال تاديالجي عر  قااو  األسرة املتار  قااو  م روع ال
 .عر  الر ل الاقوبة البداية

ندددود جلد و ر وجدددإذ توصدددية مارومددداجي خاطتدددة. تتضدددمن ال؛ مقبولأأأةغيأأأر  120-118
إلزاميدة يف ارمينيدا ا دمدة الاسدكرية و . وه  مل ت ديد قده هدذه الظداهرةاط ال يف ارمينيا 

ا  ر ةدور إخضداع سدنة. ولدذلك،  18اعمدارهم عدن قدل تلرمواطن  الدذكور الدذين ر 
 ا  اا رة عسكرية.ر إشراكه يف لرخدمة الاسكرية و  ال امنة ع رةط ل دو  سن 

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-119

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-120

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-121

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-122

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-123
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 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-124

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-125

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-126

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-127

 بالفعل.وهي في طور التنفيذ ، مقبولة 120-128

 .يف هدددذا ارجتددداهقدددد ا دددذجي بال ادددل إجدددراعاجي هامدددة تصدددب ؛ و مقبولأأأة 120-129
اُتددددداذ و  وتقيددددديميم وتدددددرقيتيم تايددددد  القضددددداةوحتسدددددنت، عرددددد  وجددددده ا صدددددو ، طدددددرا 

 .تقيم تأديبيةالجراعاجي اس

 .129-120 ااظر، مقبولة 120-130

 .129-120 ااظر، مقبولة 120-131

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-132

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-133

واملددداورجي  دداوراجي مزيددد مدن املاجددة إجدراع تسدتدع  احل ؛ي  يأأا   مقبولأة 120-134
 داخرية.ال

 التن يذ.وه  يف طور ، مقبولة 120-135

 التن يذ.وه  يف طور ، مقبولة 120-136

 التن يذ.وه  يف طور ، مقبولة 120-137

 التن يذ.وه  يف طور ، مقبولة 120-138

 التن يذ.وه  يف طور ، مقبولة 120-139

مدن حدارجي أ  حالدة فدتوصدية. يكتندف ال مدو  صدي ة ال؛ مقبولةغير  120-140
يدددن  عريددده وفددد  مدددا تحقيقددداجي ازييدددة وشددد افة ُتضددد  لااتيددداك حريدددة التابددد  يف ارمينيدددا 

 القااو .

ا   عدن فضدال  الاندف فدد الصدح ي ، ممارسدة حدارجي ُتضد  ؛ مقبولة 120-141
 ين  عريه القااو .، لرتحقي  وف  ما مواطن من مجيورية ارمينيا

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-142

 .141-120 ، ااظرمقبولة 120-143

 .141-120، ااظر مقبولة 120-144
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 .141-120، ااظر مقبولة 120-145

 .141-121، ااظر مقبولة 120-146

 .141-121، ااظر مقبولة 120-147

 .141-121، ااظر مقبولة 120-148

 .141-121، ااظر مقبولة 120-149

 .141-121، ااظر مقبولة 120-150

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-151

، تناقش مجي  التاديالجي عرد  "قدااو  املنظمداجي اد  احلكوميدة" مقبولة 120-152
 .ايضا   م  مم ر  اجملتم  املدش الصرة ذاجيوالقواا  األخر  

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-153

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-154

 .ولةمقب 120-155

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-156

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-157

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-158

األرميددين الددذ   يددذها بال اددل مددن خددالل "قددااو  الامددل" تنبدددا  ،مقبولأأة 120-159
 .2014يف عا   اعتخمد

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-160

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-161

ييدددزة مراكدددز طبيدددة  يدددةرميناألقددداليم األيف مجيددد  مراكدددز . اا دددتت مقبولأأأة 120-162
سددكا  األريدداف مددن احلصددول عردد  لتمكدد  خدمددة اسسددااف  وطخددَورجيمباددداجي حدي ددة، 

 مستمر. اجليدهذا و . مساعدة وخدماجي طبية متخصصة  ثابتة(

 .مقبولة 120-163

الدوليدددددة الصدددددحية واملاددددداي   القواعدددددد تربيددددد ستواصدددددل ارمينيدددددا . مقبولأأأأأة 120-164
لرحددددارجي ذاجي األايددددة الدوليددددة يف يددددال الصددددحة بالتصددددد  املتارقددددة، يف مجرددددة امددددور، 

القراعددداجي،  دتادددداملسدددتو  املنظمددد  و جليدددود املبذولدددة عرددد  املسدددتو  الوتنظددديم االاامدددة، 
 شامرة.خمترباجي شبكة  إا اعو  ،وحتس  الت ريااجي
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 التن يذ. وه  يف طور، قبولةم 120-165

نيدة حتسد  فدر  تارديم اط دال ال تداجي يكومدة األرماحل؛ ستواصل مقبولة 120-166
 .األكادميية سنويا  ااشاجي املعدد املست يدين من يزيد الضاي ة. 

ات اقيددة مقتضددياجي مدد  تتماشدد  ت يدد اجي ت ددرياية  جتددر  حاليددا  ؛ مقبولأأة 120-167
 األشخا  ذو  اسعاقة.

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-168

التارددديم الدددق تاتمددد عددددد املدددار  يزيددد التن يدددذ.  وهددد  يف طددورمقبولددة،  120-169
وسددتخجر  . 2022عدا  يف ا  التارديم اجلددام  اظددوسدديتحق  التحدول إىل . اجلدام  تددرةيا  

 .ذو  ارحتياجاجي ا اصةيف يال تاريم بنيوية إصالحاجي  ايضا  

 التن يذ. يف طور وه  ،مقبولة 120-170

 التن يذ. يف طور وه  ،مقبولة 120-171

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-172

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-173

احلكوميدة مدن املوارادة الدالر  التمويل يخوفَّر التن يذ.  وه  يف طور، مقبولة 120-174
ب ددكل خددا ، م دداري  وتخن ددذ، التاردديم. يف  ال تدداجي الضدداي ةمددن ألط ددال ا  حلدد ا  فددماا

ستتواصدل ألط دال األقريداجي القوميدة. و موجيدة لتدريب املارمد  وا در كتدب بالر دة األ  
 ا اصة.تاريم ذو  ارحتياجاجي صالحاجي يف يال اس

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-175

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-176

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-177

 .174-120التن يذ. ااظر  وه  يف طور، مقبولة 120-178

 التن يذ. وه  يف طور، مقبولة 120-179

، 5-121، 4-121، 3-121، 2-121، 1-121توصددددددددياجي الارمينيددددددددا  تأأأأأأأأرف  -3
ارتبكدددت  قاذربيجدددا ، الددداملقدمدددة مدددن  121-10، 121-9، 121-8، 121-7، 121-6

التريددددد  الارقددددد  فدددددد السدددددكا  األرمدددددن عرددددد   عرددددد  ارددددداا واسددددد ، واعتمددددددجي سياسدددددة فظدددددائ  
 كدااو  ال داش/بداكو  و (، 1988فرباير شدباط/ارافد  اذربيجدا ، ر سديما يف سدوم ايت   كامل
الدق ( وا ها من املد  والبرداجي والقر  1988اوفمرب ت رين ال اش/ك وفاباد  و ، (1990يناير 

امدداكن إقددامتيم م دادرة متدداجي فرف األرمدن عردد   ، اراددمذه السياسدةهلدداألرمددن. واتيجدة يسدكنيا 
 التحددري سياسددة  منيجدد  وعرددينب ددكل اذربيجددا  تتبدد   ،منددذ ذلددك احلدد و واصددبحوا رجتدد . 
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متجيدددد  بوسددائل منيددااألرمدددن يف مجيدد  ا دداع الاددامل،  وكددرهنيددة والدي اسثنيددةعردد  احلددرب والكراهيددة 
مبددددا يف ذلددددك عمريددددة  ،سددددتخد  اذربيجددددا  فليدددداجي األمددددم املتحدددددةوتاألشدددخا  املددددداا  بالقتددددل. 
مددا  رميددينارمينيددا وال دداب األ نلن ددر مارومدداجي كاذبددة وم رفددة عدد ،ارسددتارا  الدددور  ال ددامل

اذربيجددا  حدد  شدداب اددااوراو كارابدداخ يف رفضددت وقددد . وروحددا   يتاددار  مدد  هددذه الامريددة اصددا  
اعمدددددال ُتريبيدددددة ، إىل تن يدددددذ حددددد  ا  هددددد  ترجدددددأ و  ،اسدددددتخدا  القدددددوة الاسدددددكريةبتقريدددددر املصددددد  
 .السكا  املداي  واستيداف

    


