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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثامنةالدورة 
  ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤-٣ جنيف،

  حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية        
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥للفقرة 

  أرمينيا    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات              
املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة         

وال يتضمن التقرير   . ألمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    املعنية، ويف غري ذلك من وثائق ا      
أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان              

وهو يّتبع هيكل املبادئ    . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         
ورة منهجية يف حواشي    وذُكرت بص . التوجيهية الذي اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     
وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية       . هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير      

ويف حال عدم وجود معلومات حديثـة،       . استعراض اجلولة األوىل هي أربع سنوات     
وملا . أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة            

 هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن       كان
االفتقار إىل معلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز عليها قد ُيعـزى إىل عـدم                

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات         /التصديق على معاهدة ما و    
 .الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة   

 هليئات املعاهدات

ـ        كال االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أش
  التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٩٣يونيه /حزيران

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣

بادلة بـني الـدول     الشكوى املت  ال يوجد ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال ):٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل      
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  - ال يوجد ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣

  - ال يوجد ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
علـى  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء     

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق    ال يوجد ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤

 نعم ):٩و

الشكوى املتبادلة بـني الـدول       ال يوجد ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣  اتفاقية مناهضة التعذيب
  ال): ٢١املادة (
ال ): ٢٢املادة  (كاوى األفراد   ش

 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  - ال يوجد ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
 - ال يوجد ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
   املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 مبوجـب   اإلعالن امللزم  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠
  سنة١٨ :٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       

   األطفال يف املواد اإلباحية

  - ال يوجد ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠

توقيع فقط، ) (٣(اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخل :املعاهدات األساسية اليت ليس العراق طرفاً فيها      
، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة              )٢٠٠٩

، الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق      )٢٠٠٧توقيع فقط،   (ألشخاص ذوي اإلعاقة    حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق ا        
 ).٢٠٠٧توقيع فقط، (، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٧توقيع فقط، (األشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم تفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهاا
  )١٩٩٩(توقيع فقط  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

)٤(بروتوكول بالريمو
  نعم  

)٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم  
)٦( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  
)٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم  
 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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ستعادهتا استقالهلا يف   الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أرمينيا قد صّدقت، منذ ا            -١
ويف  .)٨( معاهدة وبروتوكول دويل رئيسي حلقوق اإلنـسان       ٦٠، على أكثر من     ١٩٩١عام  
، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على أرمينيا النـضمامها إىل              ٢٠٠٩عام  

 وشجعتها علـى  ،)٩(املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية االختياري الربوتوكول
 أسرهم، واتفاقيـة  وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية التصديق على االتفاقية

 مـن  األشـخاص  مجيـع  حلمايـة  الدوليـة  واالتفاقيـة  اإلعاقـة،  ذوي األشخاص حقوق

  .)١٠(القسري االختفاء
نظر يف تقدمي   ، دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أرمينيا إىل ال         ٢٠٠٢ويف عام     -٢

  .)١١( من االتفاقية١٤اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

  ر الدستوري والتشريعيااإلط  -باء   
وامتدحت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التعديالت اليت أجرهتا أرمينيا              -٣

م  الـيت تكفـل املـساواة أمـا        ١-١٤، وال سيما اعتمادها املادة      ٢٠٠٥على دستور عام    
 ٢٠٠٥ أن دسـتور عـام       ٢٠٠٩والحظ فريق األمم املتحدة القطري يف عام        . )١٢(القانون

  .)١٣(يتضمن فصال عن حقوق اإلنسان واملواطن وحرياته األساسية
على أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أسفت لعدم وجـود تعريـف                 -٤

ع األرميين، وأعربت عن قلقها لعدم وجود       صريح وشامل ملفهوم التمييز ضد املرأة يف التشري       
  .)١٤(أحكام قانونية صرحية وشاملة حتظر التمييز ضد املرأة

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن القانون املتعلق باملساواة بني اجلنـسني قُـّدم                -٥
ويف هذا الصدد، دعت اللجنة املعنية بالقضاء علـى         . )١٥(٢٠١٠ و ٢٠٠٩ملناقشته يف عامي    

مييز ضد املرأة أرمينيا إىل تسريع اعتمادها هذا القانون، وأوصت باعتماد منظور جنـساين     الت
كما دعت اللجنة إىل إنشاء آلية وطنية للنهوض بـاملرأة،          . )١٦(يف سياسات أرمينيا وبراجمها   

مزودة باملوارد الالزمة لتنسيق عملية تنفيـذ االتفاقيـة والـربامج الوطنيـة ذات الـصلة                
ية الرامية إىل تعميم املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك أثناء قيام احملكمة الدسـتورية              واالستراتيج

 .)١٧(باستعراض مجيع التشريعات اجلديدة ويف إطار عملية وضع امليزانيات

   وهيكلهاقوق اإلنسانحل املؤسسي اإلطار  -جيم   
ملدافع عن حقوق   املرأة بإنشاء مكتب ا    التمييز ضد رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على        -٦

وقد اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات       . )١٨(٢٠٠٤يف عام   ) أمني املظامل (اإلنسان  
يف " املركـز ألـف  "الوطنية املعنية بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان هـذا املكتـب يف              

  .)١٩(٢٠٠٦ عام
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وأضاف مكتب األمم املتحدة القطري أن املكتب املذكور أعاله حظي بـاالعتراف             -٧
كآلية وقائية وطنية مستقلة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب،              

 ٢٠٠٦الطلبات اليت تلقاها يف الفترة بني       / إذ ارتفعت نسبة الشكاوى    اً متزايد اًويكتسب تأثري 
الفريق شدد على أن املكتب يواجه العديد مـن         أن  بيد  . )٢٠( يف املائة  ٥٢,٢ بنسبة   ٢٠٠٨و

وقد أدت حمدودية املـوارد      .ال سيما يف مد جسور التواصل مع اجملتمعات احمللية        الصعوبات،  
وينبغي زيادة تعزيـز الـشراكة مـع         .وتناقصها إىل إعاقة إنشاء فروع للمكتب يف األقاليم       

  .)٢١(كةامؤسسات اجملتمع املدين وإضفاء الطابع املؤسسي على هذه الشر
مييز ضد املرأة إىل استحداث منـصب حمـدد         ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على الت       -٨

وشددت جلنة حقوق الطفل على ضرورة منح  .)٢٢(ضمن املكتب ُيعىن باملساواة بني اجلنسني
 .)٢٣(قوق الطفـل  حب للتعامل مع املسائل املتعلقة   أمني املظامل ما يكفي من السلطات واملوارد        

ع عام أو قسم حمدد يعىن وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف هذا الصدد، باستحداث منصب مد
  .)٢٤(حبقوق الطفل ضمن مكتب أمني املظامل

   العامةتدابري السياسة -دال  
عرض فريق األمم املتحدة القطري على أرمينيا اعتماد خطة عمل وطنيـة حلقـوق               -٩

حني رحبت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة باعتمـاد                 يف )٢٥(اإلنسان
االجتـار  (الربامج الوطنية، وباألخص خطة مكافحة اسـتغالل البـشر          اخلطط و  من سلسلة
   .)٢٦(٢٠٠٩-٢٠٠٧ )بالبشر
ورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطـة العمـل الوطنيـة حلمايـة حقـوق                -١٠

 واملوافقة  ؛٢٠١٥-٢٠٠٤ والربنامج االستراتيجي للتصدي للفقر      ؛٢٠١٥-٢٠٠٤ األطفال
. )٢٧(٢٠٠٢يدز يف عـام     إلا/ريوس نقص املناعة البشرية   على االستراتيجية الوطنية ملكافحة ف    

 ٢٠٠٨، فقد أقرت أرمينيـا يف عـام         ٢٠٠٨ لتقرير صادر عن البنك الدويل يف عام         اًووفق
  .)٢٨(تراتيجية الثانية للحد من الفقرالورقة االس

ـ             -١١ صاحل ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإقرار نظام احلصص ل
اء يف قانون االنتخابات ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود أية تـدابري خاصـة                لنسا

مؤقتة أخرى لتسريع وترية حتقيق املساواة الفعلية، وإزاء القصور الظاهر يف فهم مفهوم التدابري  
  .)٢٩(اخلاصة املؤقتة

 العـاملي  للربنامج) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت أرمينيا خطة العمل ٢٠٠٥ويف عام  -١٢
، وهـو مـا أدى إىل   )٣٠(اإلنسان مركزة على النظام املدرسي الوطين حقوق جمال يف للتثقيف

إنشاء املركز الوطين للموارد والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان واللجنة الوطنية للتثقيـف يف       
  .)٣١(جمال حقوق اإلنسان
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - اًًثاني 
   مع آليات حقوق اإلنسانالتعاون -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١ 

  )٣٢(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدِّم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه
التقرير اجلامع للتقريرين اخلامس     -   ٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٠٠١  جلنة القضاء على التمييز العنصري

منذ والسادس الذي تأخر تقدميه     
 ٢٠٠٤يوليه /متوز

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

ديـسمرب  /كانون األول  ١٩٩٧
١٩٩٩ 

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ       -
 ٢٠٠٠عام 

نـوفمرب  /تشرين الثاين  ١٩٩٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١٩٩٨ 

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ       -
 ٢٠٠١عام 

 املعنية بالقضاء على التمييز ضـد   اللجنة
  املرأة

حيل موعد تقدميـه يف      ٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٠٠٧
 ٢٠١١فرباير /شباط

التقرير اجلامع للتقريرين اخلامس    
والسادس الذي حيـل موعـد      

 ٢٠١٣تقدميه يف 
نـوفمرب  /تشرين الثاين  ١٩٩٩  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٠ 
التقرير اجلامع للتقريرين الثالث     -

ــوارد يف كــانون وال ــع ال راب
 ٢٠٠٩ديسمرب /األول

ينـاير  /كانون الثـاين   ٢٠٠٢ جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٤ 

التقرير اجلامع للتقريرين الثالث     -
والرابع  الذي تأخر تقدميه منذ      

  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
 الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفـل     

االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف      
  الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ       -  – -
 ٢٠٠٧عام 

 الربوتوكول االختياري -جلنة حقوق الطفل   
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

   األطفال يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ       – - –
 ٢٠٠٧عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 عمن ُوجهت دعوة دائمة

   –  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
طلبت يف عام(املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 .)٢٠٠٨طُلبت يف عام (، الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي )٢٠٠٨
 .)٢٠٠٨طُلبت يف عام (املرتزقة  استخدام مبسألة املعين العامل الفريق  ومل يوافق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها

داخلياً املشردين لألشخاص اإلنسان حبقوق املعين العام لألمني اخلاص وّجه املمثل التعاون أثناء البعثات/التيسري
ألممشكرا خاصا لوزارة الشؤون اخلارجية وملندوب أرمينيا الدائم لدى ا

املتحدة يف جنيف ولدائرة الالجئني واهلجرة ملساعدهتم يف تنظيم البعثة اليت
 .قام هبا

داخلياً، املشردين لألشخاص اإلنسان حبقوق املعين العام لألمني اخلاص املمثل  متابعة الزيارات
١٩ و١٨، متابعة الزيارة اليت أجراها يومي )٣٣(٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥- ١٢
  .)٣٤(٢٠٠٠مايو /أيار

ومل ترّد احلكومة على أيٍّ. خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت أربعة بالغات الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 .ئلمن هذه الرسا

ون استبيانا أرسلها املكلف٢١ردت أرمينيا على ثالثة استبيانات من أصل   الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٣٥(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣ 
يتوىل مستشار شؤون حقوق اإلنسان التابع للمفوضية الكائن يف تبليـسي تقـدمي               -١٣

ويف . املشورة واملساعدة التقنية لفريق األمم املتحدة القطري وألمـني املظـامل يف أرمينيـا             
أعدت املفوضية وخرباء وطنيون، بدعم من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،            ،  ٢٠٠٩ عام

دراسة عن مدى تطبيق املعايري الدولية املتعلقة باحلق يف العمل وباحلق يف أوضاع عمل منصفة               
  .)٣٦(ومؤاتية يف احملاكم األرمينية

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان -باء  

  ييز التماملساواة وعدم  -١ 
 اً، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها جمدد           ٢٠٠٩يف عام    -١٤

إزاء تلك املواقف املتجذرة يف أعماق اجملتمع القائمة على السلطة األبوية والقوالب النمطيـة              
   .)٣٧(الراسخة فيما يتعلق بأدوار املرأة ومسؤولياهتا يف األسرة واجملتمع

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ١٩٩٩ ويف عام  -١٥
القلق الستمرار التفاوت يف املمارسة يف متتع الرجال والنساء باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            

، ١٩٩٨ويف عـام    . )٣٨(والثقافية رغم ما نص عليه القانون من املساواة بني الرجل واملـرأة           
املعنية حبقوق اإلنسان أن التمييز الفعلي ضد املرأة ال يزال قائما من منطلـق              الحظت اللجنة   

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل تنفيذ تـدابري عاجلـة،              . )٣٩(العادة
سيما يف املناطق الريفية، إلحداث تغيري يف حالة التبعية اليت تعيشها املرأة واملقبولـة علـى                ال

سع ويف القوالب النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني، وأوصت اللجنة أرمينيا أيضا ببلورة            نطاق وا 
  .)٤٠(الدور املنوط بوسائط اإلعالم يف القضاء على هذه القوالب النمطية

 ومـؤداه   اًوأعربت اللجنة جمددا عن القلق الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل أيض            -١٦
، والنساء، احملدد   اً عام ١٨ج بني الرجال، احملدد عند سن       أن اختالف احلد األدىن لسن الزوا     

  .)٤١(، ميثل متييزا ضد النساءاً عام١٧ سن عند
، أفادت جلنة حقوق الطفل أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار        ٢٠٠٤ويف عام    -١٧

سـيما  التمييز اجلنساين الفعلي والتفاوتات يف التمتع باحلقوق بالنسبة للفئات الـضعيفة، ال             
األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الالجئني واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية وأطفال            

وأعربت  .)٤٢(األسر الفقرية وأطفال الشوارع واألطفال الذين يعيشون يف مؤسسات عالجية         
وأعربت عـن    .عن القلق إذ غالباً ما ُيزج باألشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسات العالجية           

 لكون الفرص املتاحة اللتحاق هـؤالء بـالتعليم العـام املخـصص الحتياجـاهتم               أسفها
  .)٤٣(حمدودة تبقى
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والحظ مكتب األمم املتحدة القطري أنه بالرغم من أن التشريع األرمـيين حيظـر                -١٨
اجلنس والتمييز ضد املعوقني، فال يوجد سوى قلة من املباين الـيت            /التمييز على أساس السن   

كما أشار إىل العديد من حاالت التمييز على أساس السن ضد           . وقني دخوهلا يسهل على املع  
  .)٤٤(املوظفني احملتملني

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء ادعاءات           ٢٠٠٢ويف عام    -١٩
تعرض اليزيديني للتمييز على يد الشرطة والسلطات احمللية وإزاء قلة ردة فعل الشرطة حيـال             

  .)٤٥(رتكبها مواطنون آخرون ضد هذه األقليةيرائم اليت اجل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢ 
أشار مكتب األمم املتحدة القطري إىل أن املعارضة طعنـت، غـداة االنتخابـات                -٢٠

، يف النتائج الرمسية لالقتراع وأن ما مّيز حالـة انعـدام            ٢٠٠٨الرئاسية اليت جرت يف عام      
االستقرار يف مرحلة ما بعد االنتخابات هو تشتيت االحتجاجات السلمية، والصدامات بني            
قوات األمن واملتظاهرين، ووقوع عشرة قتلى منهم مثانية مدنيني وشرطيان، وإصابة املئـات             

، جرى خالهلا فرض حظر مؤقت      اً يوم ٢٠وقد قرر الرئيس فرض حالة طوارئ ملدة        . جبروح
. معات وقيود صارمة على حرية الصحافة وتوقيف العديد من األشخاص  على املسريات والتج  

 اقتـراح  ٢٠٠٩يونيه /وقد أطلق سراح أغلبية احملتجزين بعد إقرار اجلمعية الوطنية يف حزيران  
  .)٤٦(الرئيس اخلاص بالعفو العام

، أحاطت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان علماً بالتقارير        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢ويف    -٢١
يت حتدثت عن وقوع قتلى وجرحى يف املظاهرات اليت جرت يف اليوم السابق يف العاصـمة                ال

وأعربت عن القلق إزاء التقارير اليت حتدثت عن اسـتعمال القـوة ضـد              . األرمينية يريفان 
املتظاهرين سلميا وعن اعتقال احملتجني من املعارضة، ودعت السلطات إىل ممارسة أقصى قدر             

لة اتباع األصول القانونية إزاء كل حالة احتجاز ميكـن أن تكـون             من ضبط النفس وكفا   
  .)٤٧(وقعت قد
وباملثل، وّجه الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين باحلق يف              -٢٢

حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة مـشتركة          
 من األشـخاص لالحتجـاز      ١٠٢ تتعلق باملعلومات اليت تتحدث عن تعرض        إىل السلطات 

. ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١السابق للمحاكمة ملدة شهرين وإدانتهم جبرائم مرتبطة بأحـداث          
وتفيد هذه املعلومات أن احملتجزين كانوا يودعون، يف بعض احلاالت، يف احلبس االنفـرادي              

.  مـن ممارسـة حقهـم يف االتـصال مبحـام           وقد ُوضعت عدة عراقيل ملنعهم    . ملدة أيام 
مـارس بتوقيـف    / آذار ٢٦ و ٢٥إىل ذلك، فقد ُزعم أن الشرطة قامت يـومي           وباإلضافة

ويدعى أن احملـتجني  .  من مناصري املعارضة يف العاصمة يريفان    ٦٠يقل عن    واحتجاز ما ال  
كانوا يتظاهرون ضد َسن قانون جديد قضى بفرض قيـود علـى االجتماعـات العامـة                
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وقيل أن احملتجني أُفرج عنهم مجيعا      . التجمعات وضد فرض حالة الطوارئ كما ذكر أعاله       و
 آخـر للمعارضـة تعرضـوا       اً مناصـر  ٢١بعد عدة سـاعات مـن االحتجـاز، إال أن           

  .)٤٨(وال يعرف إن ُوّجهت هلؤالء أي هتم. مارس للتوقيف واالحتجاز/آذار ٢٧ يف
ين حباالت اإلعدام بال حماكمـة واملـوجزة   ، وجه املقرر اخلاص املع٢٠٠٧ويف عام    -٢٣

والتعسفية باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسالة تتعلق بوفاة رجل أرمين يف          
 ١٠االحتجاز ُيدعى أنه استدعي إىل مركز الشرطة يف يريفان مرات متكررة يف الفترة بـني                

مايو، ُنقل إىل املقر العام / أيار١٢ ويف . لإلدالء بشهادته يف حادثة قتل٢٠٠٧مايو / أيار١٢و
وادعت الشرطة أنه إما انتحر أو مات وهو . للشرطة، وبعد أربع ساعات من ذلك، ُوجد ميتا

بيد أنه يدعى أن عالمات سوء املعاملة وكدمات ليست نامجة على األرجـح             . حياول الفرار 
  .)٤٩(عن السقوط من النافذة قد اكتشفت على جسد الضحية

ذكر مكتب األمم املتحدة القطري أن تشريع أرمينيا حيظـر التعـذيب واملعاملـة            و  -٢٤
على أنه أشار إىل العديد من التقارير اليت حتدثت عن حاالت جلأت فيها . الالإنسانية أو املهينة

الشرطة إىل تعريض مواطنني لضغوط جسدية ونفسية أثناء توقيفهم واستجواهبم بقصد انتزاع            
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أرمينيا باعتماد تعريف للتعذيب يتفـق          . )٥٠(اعترافات منهم 

والحظ فريـق األمـم املتحـدة       . )٥١( من االتفاقية وتوخي العقوبات املالئمة     ١متاما واملادة   
ويف عام  .  عن ذلك أن احملاكم تقبل باالعترافات اليت يديل هبا يف ظروف مريبة            الًالقطري فض 

ج األمم املتحدة اإلمنائي، راجعه خرباء تابعني للمفوضية السامية         ، أجري حتليل لربنام   ٢٠٠٨
وحدد هذا  . حلقوق اإلنسان، ملعرفة مدى تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب يف احملاكم األرمينية          

التحليل عدة حاالت تقاعست فيها احملاكم عن مباشرة التحقيقات على النحو الواجب، مع             
طرف من أطراف احملاكمة للتعذيب، كأن تظهر علـى         إيراد إشارات موضوعية عن تعرض      
  .)٥٢(وجه املتهم جروح على سبيل املثال

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء فقـدان التعـويض            ٢٠٠٠ويف عام     -٢٥
الفعال لضحايا التعذيب، وظروف السجون املزرية، واستمرار ممارسة اإلهناك يف العسكرية،           

اوزات وانتهاكات لالتفاقية وخلّف آثارا فتاكـة بالـضحايا، منـها           األمر الذي أدى إىل جت    
وقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن القلـق هـي            . )٥٣(أدت هبم إىل االنتحار    ما

  .)٥٤(األخرى إزاء الظروف املزرية السائدة يف السجون
وموظفي وشجعت جلنة مناهضة التعذيب على مواصلة منح التدريب ألفراد الشرطة             -٢٦

السجون خبصوص منع التعذيب، مبا يف ذلك يف املرافق التابعة لوزارة الداخلية ويف الـسجون      
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء هيئة مـستقلة خاصـة تعـىن             . )٥٥(العسكرية

  . )٥٦(بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة
ضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها جمددا إزاء قلة فهـم            وأعربت اللجنة املعنية بالق     -٢٧

العنف اجلنساين ضد النساء والتسليم به، ال سيما العنف املرتيل، باعتباره مشكلة كـربى يف               
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وقد شعرت بالقلق لعدم وجود تشريع حمدد يتناول مسألة العنف ضد النـساء وأن              . أرمينيا
والحظ تقرير صادر عن صندوق األمم  . )٥٧(يف حد ذاته  القانون اجلنائي ال جيّرم العنف املرتيل       

 أن أرمينيا تفتقر إىل خدمات وآلية وطنية ملعاجلة للعنف ضد           ٢٠٠٩املتحدة للسكان يف عام     
املرأة، وإن كانت احلكومة قد أعربت عن تأييدها إنشاء ملجأ لضحايا العنـف املـرتيل يف                

ال يدعم منع العنف القائم على أساس نوع وأضاف أن النظام القانوين . )٥٨(٢٠٠٩يريفان يف 
  .)٥٩(الً كاماًاجلنس دعم

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على إيالء االهتمام على سـبيل               -٢٨
عنف املرتيل، وحثت كذلك    األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال سيما ال          

 األمـم  فريق وذكر .)٦٠(لصدد، مبا يف ذلك التدابري التشريعية تدابري شاملة يف هذا اذاعلى اخت

  .)٦١(٢٠١٠و ٢٠٠٩ عامي يف ملناقشته مّدبالعنف املرتيل قُ املتعلق القانون أن القطري املتحدة
وشجعت جلنة حقوق الطفل أرمينيا على اعتماد تشريع واختاذ تدابري ملنع العنف ضد               -٢٩

وأوصت بتعزيز الربامج الرامية إىل شـفاء األطفـال    .ياألطفال، مبا يف ذلك العقاب اجلسد
عتدى عليهم وإعادة إدماجهم وإجياد إجراءات وآليات لتلقي الشكاوى ورصـد حـاالت           املُ

  .)٦٢(سوء املعاملة والتحقيق فيها ومقاضاة املتورطني فيها
الفتيات وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن أرمينيا هو بلد املنشأ لتهريب النساء و              -٣٠

وهو أيضا،  . ألغراض االستغالل اجلنسي وبلد املنشأ لتهريب الرجال ألغراض العمل القسري         
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         . )٦٣(بدرجة أقل، بلد العبور واملقصد    

رئيسية، مثـل   عن القلق إزاء تنامي االجتار بالبشر والقصور يف التدابري الرامية ملعاجلة أسبابه ال            
وأعربت عن قلقها كذلك لعدم توفر احلماية       . الضائقة االقتصادية وعدم املساواة بني اجلنسني     

للنساء املعرضات لالجتار هبن، وحملدودية الدعم املتاح للضحايا وعدم وجود مالجئ يـأوين             
وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن القلـق ألن         . )٦٤(ولتعرض هؤالء الضحايا للوصم   .إليها،  

ألطفال الالجئني واألطفال الذين يعيشون يف دور اليتامى رمبا كانوا عرضة للخطر بوجـه              ا
وأوصت جلنة حقوق الطفل، فيما أوصت به، بإجياد خدمات وبـرامج لـصاحل             . )٦٥(خاص

الضحايا، وإجراء املزيد من البحث بشأن حاالت االجتار باألطفال، وتعزيز التعاون اإلقليمي            
  .)٦٦(رَّب إليها أطفال أرمينيامع البلدان اليت ُيه

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من أرمينيا تعزيز التدابري الرامية               -٣١
إىل معاجلة العوامل اليت تدفع النساء والفتيات إىل البغاء، وإجياد خدمات إلعـادة التأهيـل               

هن، يلغاء املسؤولية اإلدارية امللقاة عل    واإلدماج، ودعم النساء الالئي يرغنب يف ترك البغاء، وإ        
وأعربت جلنة حقوق الطفل جمددا عن قلقها لعدم اتباع هنج          . )٦٧(ومعاجلة الطلب على البغاء   

وأعربت عن قلقهـا العميـق إذ       . مشويل للوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال ومكافحته      
لقـضائية مبوجـب     عاما املـشتغلني يف البغـاء للمالحقـة ا         ١٨يتعرض األشخاص دون    

  .)٦٨(اجلنائي القانون
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وجددت جلنة حقوق الطفل دعوهتا ألرمينيا بضرورة إجياد آليات تكفـل ألطفـال               -٣٢
الشوارع حصوهلم على وثائق اهلوية والغذاء وامللبس واملسكن؛ وكفالة حصول الذين وقعوا            

لرعاية الـصحية   منهم ضحايا اإلساءة اجلسدية أو اجلنسية أو اإلدمان على املخدرات على ا           
وعلى خدمات إعادة اإلدماج، وحصوهلم على خدمات تكفل تـصاحلهم مـع أسـرهم،              

  .)٦٩(وحصوهلم على التعليم الشامل، وعلى املساعدة القانونية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣ 
 الًالحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن استقالل اجلهاز القضائي لـيس مكفـو     -٣٣

  .)٧٠(بشكل كامل
. وجددت جلنة حقوق الطفل إعراهبا عن القلق لعدم وجود نظام لعدالة األحـداث              -٣٤

وأعربت عن قلقها أيضا إزاء طول فترة االحتجاز السابقة للمحاكمة، وحمدوديـة الفـرص              
املتاحة للزيارات أثناء هذه الفترة، وعدم استخدام االحتجاز كإجراء املالذ األخري فقط، وألن             

 تفرض غالبا ما تكون ملدد طويلة على حنو غري متناسـب، وسـوء ظـروف                العقوبات اليت 
  .)٧١(االحتجاز، وعدم وجود مرافق للتعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي للجاحنني األحداث

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة أن القـانون            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٥
ربي على امتناع موظـف عمـومي عـن أداء          اجلنائي ينص على عقوبات تشمل العمل اجل      

واجباته أو أدائها على حنو غري سليم، وعقوبة تصل إىل سنتني على التحريض على الكراهية                
وطلبت تزويدها مبعلومات عن مدى تطبيق هذه األحكام للتأكد . القومية أو العرقية أو الدينية 

  .)٧٢(من أهنا تطبق تطبيقا منسجما مع االتفاقية

   يف الزواج واحلياة األسريةاحلق  -٤ 
أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء االفتقار الشديد إىل اخلـدمات اجملتمعيـة                -٣٦

وأعربت . )٧٣(ملساعدة األسر اليت متر بظروف صعبة وللحيلولة دون فصل األطفال عن آبائهم           
لذين يعيشون  جمددا عن قلقها لعدم وجود عملية مراجعة مناسبة ومنهجية ألوضاع األطفال ا           

  .)٧٤(يف مؤسسات عالجية
وأوصت جلنة حقوق الطفل كذلك بأن تكفل أرمينيا إعمال آليات فعالة ملراجعـة               -٣٧

عمليات تبين األطفال ورصدها ومتابعتها، وأن يكون قانون التـبين منـسجما متامـا مـع                
  .)٧٥(االتفاقية أحكام
غري املسجلة يف أرمينيا، وهـو      وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء كثرة الوالدات           -٣٨

أمر مرتبط على ما يبدو بزيادة عدد الوالدات اليت جتري يف البيوت وبصعوبة التنقـل مـن                 
  .)٧٦(املناطق النائية إىل املراكز اإلقليمية
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتشكيل اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق يف                -٥ 
   والسياسيةاملشاركة يف احلياة العامة

شعرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقلق إزاء التقارير اليت حتدثت عن فرض               -٣٩
عراقيل على املنظمات الدينية باستثناء الكنيسة األرمينية الرسولية، كتلك املنظمات اليت تقوم            

 الديانات  والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن     . )٧٧(بأعمال خريية وتقيم أماكن للعبادة    
غري املعترف هبا تتعرض للتمييز يف أحقيتها يف امتالك عقارات خاصة ويف تلقي أموال مـن                

وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري احلكومة على اختاذ تدابري لكفالة حرية        . )٧٨(اخلارج
  .)٧٩(الدين للجميع دون متييز

ة الدين أو املعتقد يف تقريرها عن       ، حتدثت املقررة اخلاصة املعنية حبري     ٢٠٠٦ويف عام     -٤٠
 بشأن معلومات عن شخص من شهود يهوى ومن مستنكفي          ٢٠٠٥رسالة وّجهت يف عام     

الضمري كان رفض االلتحاق باخلدمة العسكرية فتعرض على إثر ذلك للضرب وعومل معاملة         
نوا بسبب  وقُّدم املزيد من املعلومات عن عدد من املنتمني إىل شهود يهوى الذين ُسج            . مهينة

وباإلضافة إىل ذلك،   . رفضهم االلتحاق باخلدمة العسكرية العتبارات متليها عليهم ضمائرهم       
 أداء عمل بديال عن اخلدمة العسكرية عـن         ٢٠٠٤أعرب العديد من الذين اختاروا يف عام        

وردت احلكومة بأن قدمت معلومات عن فترات       . )٨٠(قلقهم إزاء طول فترات اخلدمة البديلة     
واسترعت املقـررة اخلاصـة     . )٨١( البديلة يف أرمينيا على أهنا فترات ينظمها القانون        اخلدمة

االهتمام إىل دعوة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلكومات أن تكفل عدم اكتساب طول فترة 
  .)٨٢(اخلدمة البديلة طابعا عقابيا، وشجعت احلكومة على إعادة النظر يف القانون ذي الصلة

، وّجه املكلفون بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦مي  ويف عا   -٤١
رسالتني، إحدامها مجاعية واألخرى فردية، تتعلقان بشخصني أحدمها صحايف واآلخر مدافع           

 تتعلق برئيس حترير جريـدة اسـتدعي إىل         ٢٠٠٦وكانت رسالة عام    . عن حقوق اإلنسان  
وكـان  .  ولكنه أودع السجن بتهمة التزويـر      مكتب النائب العام كشاهد يف قضية جنائية،      

وكانت جريدته نشرت مقاال، قبل بضعة أيـام        . يواجه عقوبة سجن تصل إىل مخس سنوات      
أما الرسالة الثانية اليت وّجهـت يف       . )٨٣(من توقيفه، شكك يف استقاللية مكتب النائب العام       

وبالرغم من أن   . وفة فكانت متعلقة باعتداء تعرض له رئيس منظمة حقوقية معر         ٢٠٠٨ عام
وأُعـرب  . املعتدي املزعوم اقتيد إىل مركز الشرطة، إال أنه ال يعرف إن كان وجهت له هتمة          

عن القلق من أن االعتداء قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالنشاط الذي يقوم به املدافع عـن                
  .)٨٤(حقوق اإلنسان

 حبالة املدافعني عن حقوق     ، أعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين      ٢٠٠٦ويف عام     -٤٢
اإلنسان عن القلق إزاء التقارير اليت حتدثت عن أن املظاهرات اليت جرت يف العديد من أحناء                

وأفيد عن إلقاء القـبض علـى قـادة         . أرمينيا كانت غالبا ما تفرق باستعمال القوة املفرطة       
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وعن االعتداء على   املعارضة وعلى مناصرين هلم، وعن اإلغارة على مكاتب أحزاب سياسية،           
 .)٨٥(صحافيني من الذين ينتقدون أداء السلطة، وعن منع مواطنني من املشاركة يف املظاهرات

والحظ مكتب األمم املتحدة القطري أن وسائط البث اإلذاعي والتلفزيوين تفتقر إىل              -٤٣
ـ       . )٨٦(التعددية وتظل موالية للحكومة إىل حد بعيد       ية كما الحـظ أن االنتخابـات الرئاس

 يف اجملتمـع وهـو      اً ولّدت أزمة سياسية كربى وأظهرت أن مثة استقطابا عميق         ٢٠٠٨ لعام
  .)٨٧(أدى إىل إجراءات أثرت أميا تأثري يف محاية حقوق اإلنسان واحترامها ما
وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء التدين الشديد               -٤٤

احلياة السياسية والعامة، وال سيما يف هيئات اختاذ القرار، مبـا يف ذلـك              ملشاركة املرأة يف    
اجلمعية العمومية واحلكومة والسلك الدبلوماسي والبلديات اإلقليمية واحمللية واملناصب العليا          

والحظت بقلق أيضا ما تتعرض له النساء الصحافيات وخاصة النـساء           . يف اجلهاز القضائي  
مالت االنتخابية من عنف، سيما وأن هذا العنف يثين النـساء عـن             الالئي ينشطن أثناء احل   

  . )٨٨(املشاركة هبمة يف احلياة العامة
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء تدين متثيل األقليات اإلثنية               -٤٥

لـى  والعرقية يف اجلمعية الوطنية، وأوصت باختاذ خطوات لكفالة متثيل هـذه األقليـات ع             
  .)٨٩(املطلوب النحو

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة  -٦ 
إذا كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد رحبت بإدخال تعديالت               -٤٦

على قانون العمل تنص، يف مجلة أمور، على إقرار املساواة يف احلقوق بغض النظر عن نـوع                 
 عاما، فقد أعربت عن قلقهـا       ١٤خرة وتشغيل األطفال دون سن      اجلنس، وعلى حظر الس   

الشديد بشأن أمور منها استمرار ممارسة الفصل بني اجلنسني، وارتفاع معـدل البطالـة يف               
صفوف النساء وتركز عملهن يف األعمال بـدوام جزئـي ويف القطاعـات ذات األجـور           

 متثيلـهن يف املناصـب اإلداريـة        املنخفضة، واستمرار اهلوة يف الراتب بني اجلنسني، وتدين       
وشددت على عدم وجود تدابري فعالة ومنهجية ملنع التحرش اجلنسي يف مكـان             . )٩٠(العالية
، أكدت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عدم أي حظر           ٢٠٠٩ويف عام   . )٩١(العمل

لية احلكومة بأن   ، أوصت جلنة منظمة العمل الدو     ٢٠٠٨ويف عام   . )٩٢(على التحرش اجلنسي  
تكفل توخي الصيغة املعدلة من قانون العمل بنص صريح املساواة يف األجـر عـن العمـل                 

وأشار مكتب األمم املتحدة القطري إىل أن قانونا عن التعـديالت           . )٩٣(املتساوي يف القيمة  
ل على قانون العمل قد قُّدم ملناقشته، مضيفا أن التعديالت كانت مطلوبة بوجه خاص يف جما              

  .)٩٤(السالمة والصحة املهنيتني
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل أرمينيا تنفيذ قاعـدة احلـد األدىن لـسن                 -٤٧

االستخدام املنصوص عليها يف قانون العمل تنفيذا فعاال، وكذلك األحكام اليت حتظر عمـل              
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ذه املعايري على   وينبغي إنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ ه      . األطفال يف األعمال الشاقة واخلطرية    
  .)٩٥(املستويني الوطين واحمللي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧ 
 ١٢ أن ٢٠٠٩الحظ تقرير صادر عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا يف عام  -٤٨

 يف املائة من الناس يعيشون بأقل من دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحـدة يف اليـوم                
   .)٩٦(أرمينيا يف
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء عـدم كفايـة                 -٤٩

الفرص املتاحة للنساء للحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة واإلجنابية املناسـبة، ال             
ت عن قلقهـا    سيما يف املناطق الريفية واملناطق النائية، وإزاء ارتفاع معدل اإلجهاض، وأعرب          

أيضا إزاء ارتفاع عدد حاالت احلمل يف صفوف املراهقات وأسفت لعدم وجود بيانات عن              
وأعربت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      . )٩٧(الوفيات النامجة عن حاالت اإلجهاض غري القانونية      

والحظ تقريـر   .  عن قلق مماثل   )٩٩( وجلنة حقوق الطفل   )٩٨(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 أن العديد من النساء يشعرن أهنن ليس        ٢٠٠٩لصندوق األمم املتحدة للسكان صدر يف عام        

مبقدورهن رفض اجلماع مع أزواجهن حىت إذا كن يشتبهن أهنم مصابون بـأمراض منقولـة     
وال خدمات  باالتصال اجلنسي، وأهنن ال ميلكن األهلية للحصول على الرعاية السابقة للوالدة            

  .)١٠٠(تنظيم النسل دون إذن أزواجهن
وأعربت جلنة حقوق الطفل جمددا عن قلقها إزاء التدهور احلاصل يف النظام الصحي               -٥٠

يف أرمينيا نتيجة لتقليص اإلنفاق العمومي، والستمرار ارتفاع معـدالت وفيـات الرضـع              
ذين يعانون من سـوء التغذيـة       والوفيات النفاسية، وللعدد املتزايد من األطفال واألمهات ال       

وأعربت عن قلقها أيضا إزاء تزايد معدل اإلصابة مبرض . بسبب ارتفاع أسعار األغذية والفقر
  .)١٠١(السل بني األطفال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء القصور يف املعلومـات عـن اإلصـابة                 -٥١
ورحبت يف هذا الـصدد بالتـدابري   يدز يف أوساط الشباب،    إلا/بفريوس نقص املناعة البشرية   

التشريعية اليت اختذت يف جمال الصحة اإلجنابيـة والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                  
وذكر مكتب األمم املتحدة القطري أن مثة حاجة اللتزام قـوي مـن             . )١٠٢(يدزإلا/البشرية

عـة  جانب احلكومة فيما يتعلق بتخصيص أموال من امليزانية للتصدي لفـريوس نقـص املنا             
  .)١٠٣(يدزإلا/البشرية
والحظت جلنة حقوق الطفل أن ِقدم أنابيب املياه وأوجه القصور يف نظام اإلمـداد                -٥٢

  .)١٠٤(باملياه أدت إىل تلوث مياه الشرب وتفشٍ خطري لألمراض املعدية
وأوصت جلنة حقوق الطفل أرمينيا بأن تضع خطة وطنية ملكافحة املخـدرات، أو               -٥٣

ه من برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وحثتها على كفالة           خطة رئيسية بتوجي  
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عدم جترمي األطفال املدمنني على املخدرات بل التعامل معهم كضحايا حيتاجون إىل مساعدة             
من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم، وعلى وضع برامج وقائية وأخرى إلعادة إدماج األطفال             

  .)١٠٥(تضحايا اإلدمان على املخدرا
، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ١٩٩٩ويف عام   -٥٤

القلق إزاء عدم كفاية اجلهود اليت تبذل ملواجهة أزمة السكن يف أرمينيا واليت تعزى، يف مجلة                
وذكـر  . )١٠٦( وإىل تدفق الالجئني إىل البلد     ١٩٨٨أمور، إىل األضرار اليت أحلقها زلزال عام        

 أسـرة  ٤٠ ٠٠٠ أن حنو ٢٠٠٩تقرير للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا صدر يف عام  
  .)١٠٧(مأوى هلا، معظمها من الالجئني أو من ضحايا الزلزال ال

وذكر مكتب األمم املتحدة القطري أن ظروف معيشة العديد من الالجئني ظلـت               -٥٥
ذهتا املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنـامج       دون املستوى رغم مشاريع اإليواء اليت نف      

 الجئ يعيش معظمهم يف     ٣ ٠٠٠ومثة حنو   . السندات القتناء املساكن الذي أطلقته احلكومة     
 أسرة الجئة حاجةً ماسة     ١ ٦٠٠وحتتاج حنو   . اًبنايات خطرة ال توجد فيها أية مرافق تقريب       

 مجيع احتياجات الالجئني إىل املـأوى       ووفقا لتقديرات احلكومة، ستتطلب تغطية    . إىل املأوى 
  . )١٠٨(اً عام٢٠مبستوى امليزانية احلالية أكثر من 

والحظ مكتب األمم املتحدة القطري أيضا أنه بالرغم من أن الالجئني يـستفيدون               -٥٦
من نظام الرعاية الوطين فإن احتياجاهتم مل تلب بالقدر الكايف بسبب القدرات املالية احملدودة              

  .)١٠٩(ز وال حيصلون سوى على احلد األدىن من استحقاقات ومعاشات البطالة والعج.للدولة

   احلق يف التعليم  -٨ 
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أرمينيا على التصدي للعراقيل اليت              -٥٧

من قوالب   إلزالة ما هبا  تعوق مواصلة الفتيات تعليمهن، واملضي يف مراجعة الكتب املدرسية          
منطية جنسانية، وتنفيذ برامج تـشجع الفتيـات علـى االلتحـاق بـالفروع الدراسـية                

  .)١١٠(التقليدية غري
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق الستمرار تدين امليزانية املخصـصة للتعلـيم،               -٥٨

والضطرار املعلمني إىل تقدمي دروس خصوصية بسبب تدين أجورهم األمر الـذي أدى إىل              
 أن الزيـادة    ٢٠٠٨وذكر تقرير لليونيسيف صدر يف عام       . )١١١(ر نظام تعليمي مزدوج   ظهو

املتسارعة يف معدالت غياب التالميذ وتسرهبم، وهو ما يشكل مصدر قلق للجنـة حقـوق               
  .)١١٣( أيضاً، مرتبط ارتباطا وثيقا بعمل األطفال ونوعية التعليم يف أرمينيا)١١٢(الطفل
ى التمييز العنصري توصيتها ألرمينيا باختاذ تـدابري لكـي          وجددت جلنة القضاء عل    -٥٩

  .)١١٤(، حصول أطفال األقليات على التعليم بلغتهم األمالًتكفل، ما استطاعت إىل ذلك سبي
والحظ مكتب األمم املتحدة القطري أن الالجئني وطاليب اللجوء يتمتعون حبقـوق              -٦٠

اين، ولكنهم غالبا ما يعجـزون عـن حتمـل          متساوية يف جمال إلزامية التعليم االبتدائي اجمل      
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مصاريف األدوات املدرسية واملصاريف األخرى غري املباشرة، أو مواجهة صعوبات اقتصادية           
ومشاكل لغوية وشيء من احلواجز الثقافية، وطول املسافة للوصول إىل املدارس، ال سـيما              

وال تقدم . األعمال الزراعية املومسيةلئك الذين يعيشون يف املناطق النائية، واحلاجة إىل أداء          ألو
الدولة إال قدرا حمدودا من التـدريب املهـين وهـو مـا يعـود، بدرجـة كـبرية، إىل                    

  .)١١٥(التمويل نقص

  الالجئون وطالبو اللجوء  -٩ 
 ممـن يبـدو     ٩٠ ٠٠٠أبرز مكتب األمم املتحدة القطري أن أرمينيا تستضيف حنو            -٦١

ينتمون إىل اإلثنية   (ر، منهم املتجّنسون من الالجئني سابقا       عليهم الجئني قِدموا من بلد جماو     
 ١ ٠٠٠حنو (، والجئني معترف هبم كالجئني بشكل فردي قدموا من بلدان أخرى )األرمينية
وأضاف أن اإلطار القانوين للجوء والسياسات احلكوميـة هتيـئ          . ، وطاليب اللجوء  )شخص

، أعربت جلنة حقوق الطفل عـن  ٢٠٠٤ويف عام . )١١٦(اًمناخا إجيابيا الندماج الالجئني حملي  
 ١٩٨٨القلق ألن وضع عدد كبري من الالجئني الذين قِدموا إىل أرمينيـا يف الفتـرة بـني                  

وقد ظلت هذه الفئة من الناس من   .  نتيجة للرتاع على ناغورين كاراباخ مل يسو بعد        ١٩٩٢و
  .)١١٧(بني أكثر الفئات ضعفا يف أرمينيا

، ٢٠٠٩م املتحدة القطري إىل أن قانون الالجئني واللجوء لعـام        وأشار مكتب األم    -٦٢
الذي ينظم معظم جوانب قبول طاليب اللجوء والالجئني ومعاملتهم وفقا للمعايري الدوليـة،             

على أن بعض أحكام    . يشري صراحة إىل دور مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني         
وبالرغم مـن الـسياسات     . )١١٨(ا مع املعايري الدولية   هذا القانون ال تزال غري منسجمة متام      

والتدابري احلكومية اإلجيابية، فإن حمدودية املوارد وصعوبة الوضـع االقتـصادي تعنِيـان أن              
  .)١١٩(يزالون يعانون من وجود ثغرات يف اندماجهم احمللي الكامل الالجئني ال

آليات للطـوارئ اإلداريـة يف      وأبرز مكتب األمم املتحدة القطري أنه ال توجد أية            -٦٣
 من طاليب اللجوء، وهو األمر الذي ميكن أن حيدث بالنظر           ةحال شهد البلد تدفق أعداد كبري     

  .)١٢٠(إىل انعدام االستقرار السياسي يف املنطقة

  اًاملشردون داخلي  -١٠ 
ـ               -٦٤ الة أبلغ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان اخلاصة باملشردين داخليـاً، يف رس

 إىل احلكومة األرمينية وإىل بلد جماور، عن ترحيبه باجلهود املتجـددة            ٢٠٠٩وجهها يف عام    
وجدد املمثل اخلاص التأكيد على حق املـشردين داخليـاً يف أن            . للتوصل إىل اتفاق سالم   

 خيتاروا اختياراً حراً ومستنرياً وفردياً إن كانوا يريدون العودة إىل ديارهم بأمان وكرامـة، أو              
وجيب وضـع آليـات     . أن يندجموا حملياً، أو أن يستوطنوا مكاناً آخر داخل بلدهم األصلي          
ودعا إىل تنـاول هـذه      . موضع التنفيذ لتهيئة الظروف اليت تسمح بالعودة الكرمية واملأمونة        
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االنشغاالت يف اتفاق السالم الذي ميكن التوصل إليه وإىل إشـراك املـشردين داخليـا يف                
  .)١٢١(السالم عملية
، عقب إجرائه زيارة متابعـة      ٢٠٠٨والحظ املمثل اخلاص يف وقت سابق، يف عام           -٦٥

. ، أن االندماج احمللي هو النهج املفضل يف أرمينيـا         ١٩٩٩خبصوص بعثته اليت قام هبا يف عام        
 الراغبني يف العودة، ومناشدة اجملتمع الـدويل        اًودعا إىل اعتماد برنامج لدعم املشردين داخلي      

  .)١٢٢(نفيذ هذا الربنامجدعم ت

  املنجزات، وأفضل املمارسات، والتحديات، والعقبات -ثالثاً 
رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالربامج اخلاصة عن التسامح واألنـشطة             -٦٦

املتنوعة للنهوض حبقوق اإلنسان اليت ُبثت على التلفزيون ووزعت علـى منظمـات غـري               
  .)١٢٣(قة دراسية عن التسامح الديين واإلثينكما رحبت بعقد حل .حكومية

ومن اإلجنازات اليت أشار إليها مكتب األمم املتحدة القطري إدراج مادة الـصحة               -٦٧
اجلنسية واإلجنابية يف املناهج التعليمية وتوفري التدريب للمعلمني؛ وإنشاء فريق دعم برملـاين             

ء البلد مبسأليت الصحة اجلنسية واإلجنابيـة       يعىن بالصحة اإلجنابية؛ وإذكاء الوعي يف مجيع أحنا       
الوقاية من األمراض النامجة " بشأن ٢٠٠٩وقد اعتمد قانون عام   . واحلقوق اجلنسية واإلجنابية  

  .لتلبية املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان" عن فريوس نقص املناعة البشرية
رئـيس نقابـة العمـال      والحظ مكتب األمم املتحدة القطري أن رئيس الوزراء و          -٦٨

 على اتفـاق    ٢٠٠٩اجلمهورية ألرمينيا ورئيس احتاد النقابات العمالية ألرمينيا وقعوا يف عام           
السالمة والصحة املهنيتان؛ : ، يتناول ما يلي٢٠١٢يوليه / متوز٣٠يظل ساريا إىل غاية تاريخ   

ـ            تخدام؛ ومناصب العمل واألجور ومستويات املعيشة بني السكان؛ وسوق العمـل واالس
  .)١٢٤(وُشكّلت جلنة إلدارة املفاوضات اجلماعية. والضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية

وأوضح املكتب أن أثر األزمة االقتصادية على أرمينيا، مبا يف ذلك علـى قطـاعي                 -٦٩
. )١٢٥(التعليم والصحة ويف جمايل األمن الغذائي والعنف اجلنساين، ينبغي حبثـه عـن كثـب             

لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل العراقيل اليت نشأت عن           وأشارت ال 
  .)١٢٦(احلصار التجاري الذي يفرضه عدد من البلدان اجملاورة ألرمينيا
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - اًرابع 

  التعهدات اليت قطعتها الدولة -ألف  
 أعلنت أرمينيا عزمها الدخول طرفا يف الربوتوكـول االختيـاري           ،٢٠٠٦يف عام     -٧٠

التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة ويف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،            
ومواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الوطين وذلك بزيادة تطـوير اآلليـة              

ان بسبل منها توسيع نطاق اإلصالحات املزمع إدخاهلا على         القانونية والتنفيذية حلقوق اإلنس   
  .)١٢٧(اجلهازين اإلداري والقضائي وتعزيز مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان

  توصيات حمددة للمتابعة -باء  
طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أرمينيا تزويدها، يف غـضون                -٧١

عن اخلطوات اليت اضطلعت هبا لتنفيذ توصياهتا اخلاصـة باآلليـة           سنتني، مبعلومات مكتوبة    
  .)١٢٨(الوطنية للنهوض باملرأة وبالعنف ضد املرأة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -خامساً 
رأى مكتب األمم املتحدة القطري أن مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان يف حاجـة     -٧٢

ولية، ال سيما يف اجلهـود الـيت يبـذهلا ملواءمـة     إىل تلقي مساعدة شاملة من املنظمات الد    
  .)١٢٩(التشريعات احمللية مع املعايري الدولية

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس أرمينيا املساعدة مـن وكـاالت األمـم                -٧٣
 وتعـاطي   ،)١٣٠(واملنظمات غري احلكومية املعنية فيمـا يتعلـق بعمـل األطفـال            املتحدة

  .)١٣٢( واهلجرة،)١٣١(املخدرات
 عن املفوضية السامية لشؤون الالجـئني، فـإن         ٢٠٠٩ووفقا لتقرير صدر يف عام        -٧٤

 اًاملفوضية ستواصل اجلهود اليت تبذهلا لبناء قدرات احلكومة على تنفيذ إجراءات اللجوء تنفيذ            
 علـى التـصدي     اًوستعمل املفوضية أيض  . ، ال سيما يف سياق القانون اجلديد      الً وفعا الًعاد

والعراقيل اليت تعترض االنـدماج احمللـي وعلـى تـسهيل انـدماج الالجـئني               للثغرات  
  .)١٣٣(اًواقتصادي اًاجتماعي
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