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أو التوصـيات وااللتزامـات الطوعيـة       /آراء بشأن االستنتاجات و       
 موضوع االستعراض اليت قدمتها الدولةوالردود 

التوصيات املقدمة يف سياق الدورة الثامنة      استعرضت حكومة مجهورية أرمينيا مجيع        -١
، واملعروضـة يف    ٢٠١٠مايو  / أيار ٦للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، يف        

وللقيام بذلك االستعراض، نظمت مناقشة دائـرة مـستديرة         . A/HRC/WG.6/8/L.8الوثيقة  
 وقد. مية املمثلة يف أرمينيا   شاركت فيها مجيع الوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية واإلقلي       

 منها باعتبارها قد نفذت فعالً أو يف سـبيلها إىل           ٥٢بل   توصية قُ  ٩٦قدمت الدول األعضاء    
 منها حتظى بالتأييد يف حني أن توصية واحدة ُرفضت، بينما قـدمت             ٢٧واعترب أن   . التنفيذ

ات املعلقة وتلـك    ويرد أدناه موقف أرمينيا إزاء التوصي     . مخس توصيات للمزيد من الدراسة    
  .اليت نفذت فعالً

  التوصيات املعلقة    

  ١-٩٥التوصية     
  .قُبلت  -٢

  ٢-٩٥ التوصية     
، نظراً ألن مجيع مظاهر التمييـز حمظـورة مبوجـب           جزئياً هذه التوصية    ُرفضت  -٣

 من دستور مجهورية أرمينيا الذي يـنص        ١-١٤تشريعات مجهورية أرمينيا، خصوصاً املادة      
وُيحظر أي متييز على أي أساس، مـن قبيـل          . جلميع متساوون أمان القانون   ا: "على ما يلي  
 أو اللون أو األصل االثين أو االجتماعي أو الـسمات الوراثيـة أو اللغـة                العرقاجلنس أو   

الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو االنتماء إىل أقلية قومية أو امللكية                  أو
كما ُيحظـر التمييـز يف قـانون        ". سن أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي      أو اإلعاقة أو ال   

والتشريعات املعمول هبا حالياً تتفق بصورة      . اجلنايات وقانون العمل وقانون األسرة يف أرمينيا      
كاملة مع ها املطلب، ولذا فإنه ليس هناك من حاجة إىل وضع تعريف منفصل يف التـشريع                 

ع نص منفصل يشري إىل أحد اجلنسني أن ينتهك مبـدأ           إضافة لذلك، من شأن وض    . األرميين
  .ةاألرمينياحلياد اجلنساين يف التشريعات 

وفيما يتعلق بالترويج للمساواة بني الرجل واملرأة، سيتم تنظيم هذه املسألة باعتمـاد          -٤
قانون ضمان حقوق اإلنسان واملساواة يف الفرص للرجال والنساء، وهو قانون جيري العمل             

  .على استكمالهحالياً 
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ومنذ سنوات  . كما حيظر قانون اجلنايات يف أرمينيا بوضوح العنف القائم على اجلنس            -٥
بأمور منها    للتوعية مدهتا أسبوعان تعزيزاً ملكافحة العنف األسري،       سنويةطويلة، تنظم محالت    

  .استخدام قدرات وسائط اإلعالم

 ٣-٩٥التوصية     

. املقاضاة لدوافع سياسية ال متارس يف أرمينيـا        هذه التوصية على أساس أن       رفضت  -٦
عالوة على ذلك، يتطلب تسجيل قضايا تتعلق باملقاضاة لدوافع سياسية أن ينظر على األقل              
يف كل قضية أو حالة ملموسة، مما يتيح اجملال أمام تقدير ما إذا كان هناك أي عنصر يتعلـق                 

  .باملقاضاة السياسية أم ال
 سيادة القانون واستقالل القضاء، فإن هذه العمليـة متواصـلة،           أما بالنسبة لتعزيز    -٧

  .وجيري تنفيذ إصالحات واسعة النطاق عمالً على حتقيق االمتثال ألفضل املعايري الدولية

 ٤-٩٥التوصية     

، اعتمدت اجلمعية   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ففي  . مت تنفيذها يعترب أن هذه التوصية       -٨
." حول تغيريات يف قانون مجهورية أرمينيا اخلاص بالتلفاز واإلذاعـة         "الوطنية ألرمينيا قانوناً    

 مناقـصة   ٢٥ من هذا القانون، أعلنت اهليئة الوطنية للتلفـاز واإلذاعـة            ٢ومبوجب املادة   
 ١٠ منها لإلرسال على مستوى اجلمهورية، و      ٦لتراخيص اإلرسال الرقمي يف إقليم أرمينيا،       

  . منها موجهة للعاصمة٩ منها لإلرسال اإلقليمي يف حني أن
وفيما يتعلق باستقالل اهليئة الوطنية للتلفاز واإلذاعة وجملس التلفاز العام واإلذاعـة              -٩

 ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٧العامة، أدخلت على القوانني املتصلة باهليئتني تعديالت تشريعية يف عام           
  .تنص على استقاللية تشكيل وعمل اهليئتني

 ٥-٩٥التوصية     

 فحق التجمع السلمي مكفول بالكامـل يف أرمينيـا،          .جزئياًذه التوصية    ه ُرفضت  -١٠
  .وليس هناك من عقبات مفروضة قانوناً أو عملياً تعترض سبيل ممارسة هذا احلق

حول عقد االجتماعات والتجمعات واملسريات     "وقد خضع قانون مجهورية أرمينيا        -١١
م األكثر وضـوحاً وصـراحة هلـذه         أتاحت التنظي  ٢٠٠٨لتغريات كبرية عام    " واملظاهرات
، وقد عرض هذا    ٢٠٠٨، فقد عدلت هي أيضاً عام       ٣-٤-٩وفيما يتعلق باملادة    . العالقات

التعديل وغريه من التعديالت املدخلة على القانون على خرباء دوليني للتأكد من كوهنا متتثل              
أرمينيـا إىل   إضافة لذلك، وضع مشروع قانون جديد وأرسلته حكومـة          . للمعايري الدولية 

  .املفوضية األوروبية للدميقراطية عن طريق القانون التماساً آلراء اخلرباء الدوليني عليه
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أما بالنسبة للممارسة األكثر فعالية للحق يف التجمع السلمي، فإن ذلك يشكل عملية               -١٢
ور حـول   متواصلة تتطلب حتسني اللوائح املعمول هبا وتدريب املسؤولني املعنيني وتوعية اجلمه          

  . اهتماً دائماًةاألرميني توليها السلطات أمورالقوانني واللوائح السارية املفعول، وهي 

  التوصيات املنفذة    

  ٣-٩٣التوصية     
  .٢٠١٠مايو / أيار١٧صادقت اجلمعية الوطنية ألرمينيا على االتفاقية بتاريخ   -١٣

  ٤-٩٣التوصية     
  . النافذة يف أرمينيا امتثاالً كامالً للدستور املعدليف الوقت احلاضر، متتثل مجيع القوانني   -١٤

  ٦-٩٣التوصية     
متت هتيئة السند التشريعي لآللية الوطنية للربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة             -١٥

 ٨التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف                  
، ومبوجـب   " املدافع عن حقوق اإلنسان    حول"هورية أرمينيا   أبريل بتعديل قانون مج   /نيسان

باعتباره اآللية الوقائية الوطنيـة احملـددة مبوجـب الربوتوكـول            ذلك مت االعتراف باملدافع   
وعمالً على التنفيذ الفعال لوظائف اآللية الوقائية الوطنية، أنشئ جملس          . االختياري لالتفاقية 

امل وهو يتألف من ثالثة أشخاص من مكتب أمني املظـامل           منع التعذيب مببادرة من أمني املظ     
  .وأربعة ممثلني من املنظمات غري احلكومية

  ٧-٩٣التوصية     
 علـى   ٢٠٠٤الذي اعتمد عـام     " حول مهنة الدعاة  "ينص قانون مجهورية أرمينيا       -١٦

ضايا اجلنائية  مؤسسة للدفاع العام، وهو حيدد أن الدولة تتكفل باملعونة القانونية اجملانية يف الق            
باألسلوب واحلاالت اليت حيددها قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهوريـة أرمينيـا، وكـذلك             

  .باألسلوب احملدد يف قانون اإلجراءات املدنية جلمهورية أرمينيا
وهناك مناقشات جتري حالياً للتوسع يف نطاق املعونة القانونيـة اجملانيـة وفئـات                -١٧

ذه املعونة، وخصوصاً يف القضايا املدنية واإلدارية والدسـتورية         األشخاص املؤهلني لتلقي ه   
  .باإلضافة إىل القضايا اجلنائية، وذلك بصورة رئيسية استناداً إىل مالءة الشخص املعين

  ٨-٩٣التوصية     
، باعتمـاد   ٢٠٠٣أكتوبر  /مت إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف تشرين األول          -١٨

الذي يـنظم إجـراءات إنـشاء       " ول املدافع عن حقوق اإلنسان    ح"قانون مجهورية أرمينيا    
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 مبوجـب   "A"وحيوز حالياً أمني مظامل أرمينيا على درجة        . وتشغيل مؤسسة حلقوق اإلنسان   
  .مبادئ باريس

  ١٦-٩٣التوصية     
قُدمت مجيع تقارير مجهورية أرمينيا املتأخرة إىل األمني العام لألمم املتحدة خالل الفتـرة        -١٩

 ;CAT/C/ARM/3-4; CCPR/C/ARM/2 (٢٠١٠أبريل / ونيسان٢٠٠٩أكتوبر /رين األولبني تش

CEDAW/C/ARM/4; CERD/C/ARM/5-6.(  

  ٢٢-٩٣التوصية     
رس العامة كمادة دراسـية     ، أدرجت حقوق اإلنسان يف مناهج املدا      ٢٠٠١منذ عام     -٢٠

 عداد املوضوعات   تدخل موضوعات حقوق الطفل وحقوق املرأة وحماربة االجتار يف        و. منفصلة
 "الدولـة والقـانون  "و" التربية املدنية: "كما يدرس التالميذ املواد التالية . اليت تغطيها هذه املادة   

وفيما يتعلق بتدريس حقوق اإلنسان، مت االضطالع بقدر كبري من العمل ال فيما يتعلق بوضع               
وقـد لعبـت    . دريسيةالكتب املدرسية وحدها بل كذلك بتدريب املعلمني وأعضاء اهليئة الت         

  .املنظمات غري احلكومية دوراً كبرياً يف هذه األنشطة

  ٢٣-٩٣التوصية     
مجيع أنواع العنف، مبا فيه التعدي النفسي، فضالً عن الضرب واالغتصاب، مبـا يف                -٢١

ذلك االغتصاب يف إطار الزواج، واالعتداء اجلنسي، كلها تعترب جرائم يعاقب عليها جنائيـاً            
  . نائي ألرمينيا الذي ينص على عقوبة السجن هلذه اجلرائمالقانون اجل

  ٢٤-٩٣التوصية     
مت وضع خطة العمل الوطنية الثالثة يف مجهورية أرمينيـا ملكافحـة االجتـار بالبـشر          -٢٢
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٣، وقد اعتمدهتا احلكومة بتاريخ ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة
إجراء اإلحالة الوطين لألشخاص     "مينياأر، أقرت حكومة مجهورية     ٢٠٠٩ويف عام     -٢٣

، وهو ينشئ إطاراً شامالً لتقدمي مساعدة واسعة النطـاق          "الذين تعرضوا لالجتار هبم كبشر    
  .لضحايا االجتار

، حـول   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ومبوجب قانون مجهورية أرمينيا الصادر يف         -٢٤
 ١-١٣٢ و ١٣٢جديـدة يف املـادتني       أحكامتعديالت وتكميالت القانون اجلنائي، أدخلت      

  .املتعلقتني باالجتار بالبشر تشدد العقوبة على األشخاص الضالعني جبرائم االجتار بالبشر
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  ٣٠-٩٣التوصية     
يعترب التعليم اخلاص حبقوق اإلنسان جزءاً أساسياً من منهج أكادميية الشرطة ومدرسة              -٢٥

لشرطة والقضاة إىل جانب التدريب املوجـه       القضاة حيث يقدم التدريب أثناء العمل لعناصر ا       
والتدريب يف مدرسة القضاة إلزامي     . املنظم ملختلف جمموعات املسؤولني يف موضوعات معينة      

أما معهد القضاة التابع لوزارة العدل، فهـو        . أرمينياللقضاة وفق ما يقضي به قانون القضاة يف         
يوفر التدريب أثناء اخلدمة ملوظفي مرافق االحتجاز وكّتاب احملاكم وخيضع هلذا التدريب سنوياً             

  .ثلث املوظفني
، خيضع للتدريب اخلاص بالقانون اإلنساين وقانون حقـوق         أيضاًويف القوات املسلحة      -٢٦

  .اإلنسان مجيع العسكريني واجملندين

  ٣١-٩٣التوصية     
 / حزيـران ١أنشئ جملس مكافحة الفساد مبرسوم أصـدره رئـيس اجلمهوريـة يف         -٢٧
  . هذا اجمللسالوزراءويرأس رئيس . ٢٠٠٤ يونيه
 األوىلجية  سـتراتي  اال ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦وقد اعتمدت حكومة أرمينيا يف        -٢٨

  .، وقد تكلل تنفيذها بالنجاح٢٠٠٦-٢٠٠٤ملكافحة الفساد واجلدول الزمين لتنفيذها للفترة 
جية الثانيـة  ستراتي اال٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول  ٨كما اعتمدت حكومة أرمينيا يف        -٢٩

  .٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة لتنفيذهاملكافحة الفساد واجلدول الزمين 

  ٣٢-٩٣التوصية     
أيـة  ب احملكمة   عدم قبول  من قانون اإلجراءات اجلنائية يف أرمينيا على         ١١تنص املادة     -٣٠

، وُينظر يف أية ادعاءات من هـذا        املعاملةإساءة  أدلة مت احلصول عليها عن طريق التعذيب أو         
  .القبيل بصورة متعمقة إذ أن ذلك يعترب جرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي يف أرمينيا

  ٣٥-٩٣التوصية     
يا وتنطبق عليها على قدم     تتمتع مجيع املنظمات الدينية حبقوق وفرص متساوية يف أرمين          -٣١

حول حريـة الـضمري واملنظمـات       "وينظم قانون مجهورية أرمينيا     . املساواة مجيع التشريعات  
، وهو من أوائل القوانني اليت اعتمـدت   )١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٧املعتمد يف   " (الدينية

 الدينية التابعة ملـالك     األقليات االثنية والشؤون   وتتعامل مديرية . بعد استقالل مجهورية أرمينيا   
وقـد  . حكومة مجهورية أرمينيا مع مجيع املسائل املتعلقة باملنظمات الدينية على جناح السرعة           

  . وهي تعمل عن كثب مع هذه املنظمات٢٠٠٤يوليه /استحدثت هذه املديرية يف حزيران
رة  كاملة على حرية الضمري والدين واملعتقـد بـصو         بصورةوتنص تشريعات أرمينيا      -٣٢

وخالل السنوات اليت أعقبت االستقالل، اختذت أرمينيا خطـوات جـادة ترمـي إىل             . كاملة
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ويف حني أن عدد املنظمات الدينية اليت سـجلت يف سـجل            . التكفل بالتنوع الديين يف البالد    
  .٢٠٠٩ منظمة يف عام ٦٦ منظمة، فقد بلغ عددها ١٤ كان ١٩٩٧الدولة يف أرمينيا عام 

، ُيعترف جبماعة   "حول حرية الضمري واملنظمات الدينية    " مجهورية أرمينيا    ووفقاً لقانون   -٣٣
ما من األفراد كمنظمة دينية إذا كانت ال تسمح بأي إكراه أو عنف موجه ضد الفـرد، وإذا                  
كانت تستند إىل كتاب مقدسي اكتسب قدسيته تارخيياً، وكانت تنتمي، مع معتقدها، ملنظومة             

العاملية املعاصرة، وخالية من أية دوافع ارتزاقية، وموجهة حنو اجملاالت           والكنسية   الدينيةالطوائف  
وال حيق لألطفال دون الثامنة عـشرة أن ينـضموا          .  مؤمن على األقل   ٢٠٠الروحية، وتضم   

كأعضاء يف منظمات دينية بغض النظر عن مشاركتهم يف الطقوس الدينية وغري ذلـك مـن                
  .ون اخلصائص احملددة إلجراء تسجيل املنظمات الدينية من القان١٦-١٤وتتناول املواد . ظروف
  : تياراً دينيا١٣ًومتثل املنظمات املذكورة أدناه   -٣٤

 ١ -الكنيسة األرمنية الرسولية املقدسة  •

 ٣ -الكاثوليك األرمن  •

 ٤ - ةالطوائف اإلجنيلي •

 ١٠ -الطوائف اإلجنيلية املعمدانية  •

 ١ -الطوائف السبتية  •

 ٢٣ -رية الطوائف العنص •

 ١ -املنظمات املسكونية  •

 ٦ -احلركات الدينية اجلديدة  •

 ٦ -املنظمات الدينية اخلريية  •

 : وتشمل٨ -املنظمات الدينية لألقليات القومية  •

 ١ -الكنيسة األرثوذوكسية الروسية  •

 ٢ -املنظمة الدينية اليزيدية  •

 ١ -" الطائفة الدينية اليهودية يف أرمينيا" •

 ١ - املنظمة الدينية األشورية •

 ١ -املنظمة الدينية الوثنية  •

 ١ -املنظمات الدينية األخرى  •

 ١ -مركز الدراسات الالهوتية  •
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واملـسجد اإليـراين   ) مؤمنو امللة القدمية الروسية(وميارس كل من الطائفة املولوكية    -٣٥
  .األزرق شعائرمها دون تسجيل

 من نقـص يف      مسجلة كمنظمات غري حكومية وهي تستفيد      دينيةوهناك طوائف   .  -٣٦
  .التسجيل الذي يغطي هذا امليدان

  .ويف الوقت احلاضر، ليس هناك أي تنظيمات دينية لُرفض تسجيلها يف أرمينيا  -٣٧

  ٣٦-٩٣التوصية     
مت بالكامل تنفيذ حكومة أرمينيا للحكم الصادر عن احملكمة األوروبيـة حلقـوق               -٣٨

يالت تشريعية واعتمدهتا اجلمعيـة      اقتراح تعد  جرى إضافة لذلك،    ."+A1"يف قضية   اإلنسان  
، ومبوجبها سيصبح من اإللزامي تقدمي مربر لـرفض مـنح           األوىلالوطنية ألرمينيا يف القراءة     

  .رخصة لإلذاعة، وهذا األمر هو جوهر احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
مينيا اعتمادها للـوائح    وفيما يتعلق باإلجراءات اجلديدة اخلاصة باإلذاعة، أكملت أر         -٣٩

 بغية ضمان إدخال البث الرقمي واالنتقـال مـن          ٢٠١٠يوليه  /القانونية ذات الصلة يف متوز    
 يف ٢٠١٠يوليه /وقد طلبت احلكومة تقدمي العروض يف متوز. الرقميالبث التناظري إىل البث  

  ).٤-٩٥أنظر أيضاً ( املشاركة ، فرصة"+A1"ذلك مناقصة تتاح فيها للجميع، مبا يف 

  ٤٠-٩٣التوصية     
، الربنـامج  ٢٠٠٣أغـسطس  / آب٨اعتمدت حكومة أرمينيا، بقرارها الصادر يف         -٤٠

ونظراً للنجاح الـذي حققـه تنفيـذ        . ٢٠١٤-٢٠٠٣االستراتيجي للحد من الفقر للفترة      
 وحددت لتنفيذه أهداف أكثر تقدماً، كما اعتمـدت  ٢٠٠٨الربنامج، جرى تنقيحه يف عام  

 برناجماً جديداً هو برنامج التنميـة املـستدامة         ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠احلكومة يف   
  .٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة 

  ٤٧-٩٣التوصية     
، تكفـل مجهوريـة     "حول التعليم "من قانون مجهورية أرمينيا     ) ١(٦مبوجب املادة     -٤١

و اآلراء  أرمينيا احلق يف التعليم بغض النظر عن األصل القومي أو العنصر أو اجلنس أو الدين أ               
  .السياسية أو غريها أو األصل االجتماعي أو حالة امللكية أو غري ذلك من عوامل

 من دستور مجهورية أرمينيا حق كل مواطن يف التعليم؛ والتعلـيم            ٣٥وتثبت املادة     -٤٢
ويتمتع كل مواطن باحلق يف حتصيل التعليم العايل        . الثانوي جماين يف مؤسسات الدولة للتعليم     

  .من تعليم مهين باجملان على أساس تنافسي يف مؤسسات دولة للتعليموغري ذلك 
وتثبت البيانات اإلحصائية أنه ال يوجد أي متييز على اإلطالق على أساس التبعيـة                -٤٣

 هذا الوضع، يف مجلة أمور، لإلطار القـانوين         ويعود. القومية للطالب يف مجيع مراحل التعليم     
  .الفعال الذي ينظم هذا القطاع
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، الذي يضمن احلق يف التعليم دون متييز جلميـع    ١٩٩٩ومبوجب قانون التعليم لعام       -٤٤
األقليات القومية، تضمن سلطات مجهورية أرمينيا تعليم أطفال األقليات القوميـة بلغتـهم             

  .األصلية على الصعيد العملي
ـ  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول  ٢١ويف    -٤٥ ة ، أصدر وزير التعليم والعلـوم يف مجهوري

املؤرخ يف   N-619 أرمينيا مرسوماً يعدل مرسوم وزير التعليم والعلوم يف مجهورية أرمينيا رقم          
حول املوافقة على إجراءات دخول الطالب يف مؤسسات الدولة          "٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٣

، وقضى هذا املرسوم بأن ينظم      "للتعليم العام ومؤسساهتا للتعليم املختص يف مجهورية أرمينيا       
ل املواطن الذي ينتمي ألقليات قومية يف مدرسة للتعليم العام بصورة متكن األطفال             قبول أطفا 

، أو حيث تـدرس     )األصلية(حيث جيري التعليم باللغة القومية      ) الصف(من دخول املدرسة    
أو ممثلـوهم   (هذه اللغة، ويف حال عدم توفر هذه املدرسة أو الصف، فإن أهـل األطفـال                

  .ارون اللغة اليت جيري هبا التعليمهم الذين خيت) القانونيون
، ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١٠يف  " حول التعليم العام  "وقد اعتمد قانون مجهورية أرمينيا        -٤٦

 منه بأن ينظم التعليم العام لألقليات القومية يف مجهورية أرمينيا باللغة األصلية    ٤وتقضي املادة   
  .أو القومية هلذه األقليات، مع التعليم اإللزامي

 بطلبـات إىل وزارة التعلـيم       واآلشـوريون وقد تقدم الروس واليزيديون واألكراد        -٤٧
  .والعلوم يطلبون فيها إجراء التعليم بلغاهتم القومية

 عام بإقرار املنـاهج التعليميـة       كلوتقوم وزارة التعليم والعلوم يف مجهورية أرمينيا          -٤٨
ساعات تدريس لدراسة اللغة األصـلية      التعليم العام لألقليات القومية، وفيها ختصص        ملدارس

  .وآداهبا والتاريخ القومي وثقافة هذه األقليات
وقد وضعت وزارة التعليم والعلوم يف مجهورية أرمينيا برناجمـاً للتنميـة التعليميـة                -٤٩

لألقليات القومية وجدوالً له، وينشر هذا الربنامج كل عام الكتب املدرسية لدراسة لغـات              
وتقدم الدولة هذه الكتـب املدرسـية       . ة يف مجهورية أرمينيا وآداهبا وثقافتها     األقليات القومي 

). ملدة ثالث سنوات  (لطالب الصفوف االبتدائية ولطالب مدارس التعليم العام الثانوي          جماناً
  .كما حيصل على الكتب املدرسية األطفال يف مدارس األقليات القومية

جلمهورية أرمينيا عن   ) املشترك (والسادسمس  ويتضمن التقرير الوطين الدوري اخلا      -٥٠
) CERD/C/ARM/5-6(تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري            

مزيداً من املعلومات التفصيلية عن املدارس اليت ُتعلَّم فيها لغات األقليات وعن تسجيل طالب              
مينيا لضمان التمتع الكامـل حبقـوق       األقليات، وكذلك عن التدابري اليت تتخذها حكومة أر       
  . األقليات يف مجيع جماالت احلياة، مبا يف ذلك التعليم

        


