
ՑԱՆԿ 
 

ԵՄ «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգից» 
օգտվելու նախապայման հանդիսացող 27 միջազգային կոնվենցիաների   

 
N Կոնվենցիա Վավերացում
1. Ցեղասպանության հանցագործությունը 

կանխարգելելու և պատժելու մասին 
կոնվենցիա 

23 հունիս 1993 

2. Ռասսայական խտրականության բոլոր ձևերի
վերացման մասին կոնվենցիա 

23 հուլիս 1993 

3. Քաղաքացիական և քաղաքական 
իրավունքների մասին կոնվենցիա 
 

23 սեպտեմբեր 1993 

4. Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 
իրավունքների միջազգային կոնվենցիա 

13 դեկտեմբեր 1993 

5. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր 
ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա 

13 հոկտեմբեր 1993 

6. Խոշտանգումների և անմարդկային կամ 
արժանապատվությունը նվաստացնող 
վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման 
մասին կոնվենցիա 

12 հոկտեմբեր 1993 

7. Կոնվենցիա երեխայի իրավունքների մասին 22 հուլիս 1993 

8. Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի 
մասին կոնվենցիա 

17 դեկտեմբեր 2004 

9. Միավորման ազատության և կազմակերպելու 
իրավունքի պաշտպանության մասին 
կոնվենցիա 

02 հունվար 2006 

10. Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու 
և վարելու իրավունքի սկզբունքների 
կիրառման մասին կոնվենցիա 

12 նոյեմբեր 2003 

11. Կոնվենցիա համարժեք աշխատանքի դիմաց 
տղամարդկանց և կանանց հավասար 
վարձատրության մասին 

29 հուլիս 1994 

12. Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին 
կոնվենցիա 

17 դեկտեմբեր 2004 



13. Կոնվենցիա աշխատանքի և զբաղվածության 
բնագավառում խտրականության մասին 

29 հուլիս 1994 

14. Նվազագույն տարիքի մասին կոնվենցիա 27 հունվար 2006 

15. Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն 
ձեվերի մասին կոնվենցիա 

02 հունվար 2006 

16. Անհետացման եզրին գտնվող վայրի 
կենդանական ու բուսական աշխարհի 
տեսակների միջազգային առևտրի մասին 
կոնվենցիա 

10 ապրիլ 2008 

17. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին 
Մոնրեալի Արձանագրություն 

01 հոկտեմբեր 1999 

18. Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային 
տեղափոխման մասին Բազելյան կոնվենցիա 

01 հոկտեմբեր 1999 

19. Կոնվենցիա կենսաբանական 
բազմազանության մասին  

14 մայիս 1993 

20. Միավորված ազգերի կազմակերպության 
շրջանակային Կոնվենցիա կլիմայի 
փոփոխության մասին 

29 մարտ 1993 

21. Կենսաբանական անվտանգության մասին
Կարթագենյան արձանագրություն 

29 հուլիս 2004 

22. Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին
Ստոկհոլմի կոնվենցիա 

26 նոյեմբեր 2003 

23. ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիան կլիմայի 
փոփոխությունների մասին (Կիոտոյի 
Արձանագրություն) 

 
14 մայիս 1993 

24. Թմրամիջոցների մասին ՄԱԿ միասնական 
Կոնվենցիա 

13 սեպտեմբեր 1993 

25. Հոգեմետ նյութերի մասին կոնվենցիա 13 սեպտեմբեր 1993 
26. Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի 

ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 
մասին կոնվենցիա 

13 սեպտեմբեր 1993 

27. ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 
կոնվենցիա 

8 մարտ 2007 

 


