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 عملية إعداد التقرير الوطني -أوالً  
أدَّت توصــــيات  ليـــــة الســــتعرام الـــــدوري ال ــــامت دوراح كقـــــ اح    يــــادة تع يـــــ   قـــــو   -9

ــــر   أويف تقريــــر ألرمينيــــا   امــــار الســــتعرام الــــدوري ال ــــامت    اإلنســــان   القوــــد. و ــــد نُري
توصـية  قوتهـا أرمينيـا أي  921توصـية، يينهـا  962، ونتجت عن السـتعرام 5393ر/مايو أيا

   املائة من جمموع التوصيات. 12.56ينسقة 
منتصـــــــو املـــــــدة وتقدحـــــــ  ا  األمـــــــم املتحـــــــدة    ويـــــــادرت أرمينيـــــــا ا  اعـــــــداد تقريـــــــر -5
اعداد التقرير، أُن ـتت  ، يتناويف تنفيذ التوصيات اليت تعهدت يالنرر فيها. وألغرام5390 عام

والصـادر  5399  يران/يونيـ   51املـرر   A-598جلنة م رتكة يني الوكـالت ووبـا القـرار ر ـم 
 عن رئيس و راء مجهورية أرمينيا و اركة مجيع الو ارات والوكالت املعنية.

وينقغــا النرــر   تقريــر منتصــو املــدة   امــار الســتعرام الــدوري ال ــامت كجــ ء مــن  -0
 لتقرير الومين الثاين املقدم من مجهورية أرمينيا.ا
ويغية اعداد التقريـر الـومين الثـاين جلمهوريـة أرمينيـا، أُن ـتت جلنـة م ـرتكة يـني الوكـالت  -4

 تقوم و ارة ال رون اخلاربية يتنسيق أن طتها.
يـــة و ـــد ُأ ـــرن عثوـــون عـــن مجيـــع الـــو ارات والوكـــالت املعنيـــة، ف ـــ ح عـــن اجلمعيـــة الومن -2

 56املـرر   A-223واجلها  الق ائا   ت كيوة الوجنة امل رتكة يني الوكالت، عم ح يالقرار ر م 
ـــا. وأثنـــاء اعـــداد التقريـــر، ُعقـــدت  5394 ذار/مـــار   والصـــادر عـــن رئـــيس و راء مجهوريـــة أرميني

ات م ـــاورات مـــع املنرمـــات غـــ  اتكوميـــة واجلهـــات الفاعوـــة   امتمـــع املـــدين و ـــاركة املنرمـــ
الدوليـــة املعتمـــدة   أرمينيـــا. و امـــت معرـــم هـــذه اجلهـــات ينيعـــداد تقـــارير يديوـــة تقـــني و يـــد مـــن 
التفصـــيت  راءهـــا فيمـــا يتعوـــق نالـــة  قـــو  اإلنســـان   القوـــد و ـــدمت هـــذه التقـــارير ا  األمـــم 

 املتحدة.
وعمــــ ح يــــاإلبراء اخلــــاا يالســــتعرام الــــدوري ال ــــامت، وعقــــا تقــــد  التقريــــر األويف  -6

جلمهورية أرمينيا، ُأجن ت أعمايٌف واسعة النطا  تستهدف تنفيذ التوصيات اليت  قوها القود، ف  ح 
. ويتنسـيق مـن (9)عن ترمجة ون ر التقـارير األساسـية الث ثـة اخلاصـة يالسـتعرام الـدوري ال ـامت

منــائا   و ارة ال ــرون اخلاربيــة   مجهوريــة أرمينيــا ودعــم مــن مكتــا يرنــام  األمــم املتحــدة اإل
أرمينيا، ُن ر وُو ع كتيا يت مَّن املعوومات اخلاصة يعموية الستعرام الدوري ال امت، والتقارير 
الث ثة املتعوِّقة يأرمينيا، والتوصيات الصادرة خ يف هذه العموية. وت من الكتيا أي اح توصيات 

 حدة   السنوات األخ ة. دمتها ا  أرمينيا هيتات معاهدات  قو  اإلنسان التايعة لألمم املت
         وخـــــــ يف الفـــــــرتة امل ـــــــمولة يـــــــالتقرير ُأبريـــــــت   أرمينيـــــــا انتخايـــــــات يرملانيـــــــة   أيـــــــار/ -5

؛ ويالتـا  فـنين التقريـر يغطـا التطـورات 5390، وانتخايات رئاسـية    ـقاف/فرباير 5395مايو 
 ادرات اتالية.اليت  صوت خ يف الولية السايقة لوحكومة واجلمعية العامة، واملق



A/HRC/WG.6/21/ARM/1 

3 GE.14-19492 

 اإلجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنسان -ثانياً  

؛ 1-39؛ و6-39المواثيققققق الدوليققققة المتعلققققققة بحقققققوق اإلنسققققان  التو ققققيات  -ألف 
 (9-39و
معرــم معاهــدات األمــم املتحــدة املتعوِّقــة نقــو  اإلنســان وصــد ت  ان ــمت أرمينيــا ا  -1

 اجلهود. قة   سيا  مواصوةعويها؛ وما العموية املذكورة ال  و
و ــد صــد ت أرمينيــا ي ــكت خــاا عوــت الوثــائق التاليــة، مراعــاةح لوتوصــيات الــيت  ُــدمت  -1

 ا  القود عقا الستعرام الدوري ال امت األويف: 
  ت ـــرين األويف/ 2   -التفا يـــة الدوليـــة تمايـــة مجيـــع األ ـــخاا مـــن الختفـــاء القســـري          

 ؛ 5399 قاف/فرباير  50وت  يِّ  النفاذ منذ ، اليت دخ5393 أكتوير
  اليت دخوت  يِّ  5393أيار/مايو  95   -اتفا ية  قو  األ خاا ذوي اإلعا ة ،

 .5393ت رين األويف/أكتوير  55منذ  النفاذ
و دمت مجهورية أرمينيا تقاريرها الدورية األولية عـن تنفيـذ أ كـام التفـا يتني املـذكورتني  -93

 جان املعنية.أع ه ا  الو
وبـــرل التو يــــع عوـــت التفا يــــة الدوليـــة تمايــــة  قـــو  مجيــــع العمـــايف املهــــابرين وأفــــراد  -99

امل ـرتكة يـني الوكـالت املطوـوت اسـتيفالها لوتصـديق عوـت  اإلبراءات اتقاعاح أسرهم، وجيري  الي
 التفا ية.

 الدستور -باء 
 قـو  اإلنسـان واتريـات األساسـية  نرراح ل رورة حتسني اآلليات الدستورية اليت ت ـمن -95

وتكفت توا ن السوطات ي كت كامت و يادة فعالية اإلدارة العامة، أُ ّر مرسـوم بي ـأن ان ـاء جلنـة 
من املختصني تتقع لرئيس مجهورية أرمينيا من أبت ابراء اص  ات دستوريةب، وهو املرسـوم ر ـم 

NH-207-N    الـــذي يهـــدف ا   5390يف/ســـقتمرب أيوو  4الصـــادر عـــن رئـــيس مجهوريـــة أرمينيـــا
صوغ ور ة مفاهيمية لإلص  ات الدستورية   مجهورية أرمينيـا. و ُـدمت هـذه الور ـة املفاهيميـة، 

 .5394ت رين األويف/أكتوير  92اليت يُنرر فيها يصورة عونية  الياح،   

 (9-39مكتب المدافع عن حقوق اإلنسان  التو ية  -جيم 
، 5330وريـة األرمينيـة بي ـأن املـدافع عـن  قـو  اإلنسـانب   عـام اعُتميد  انون اجلمه -90

وياعتمــاده يتأكــد ان ــاء مرسســة ومنيــة تقــو  اإلنســان   القوــد. و ــد ُمــني  املــدافع عــن  قــو  



A/HRC/WG.6/21/ARM/1 

GE.14-19492 4 

عـــا يعـــين اـــمناح المتثـــايف التـــام ملقـــاد   5336املركـــ  بألـــوب   ت ـــرين األويف/أكتـــوير  اإلنســـان
 ياريس.
ايف املخصصـــة مـــن مي انيـــة الدولـــة لتمويـــت تكـــاليو مـــو فا مرسســـة وجتـــري  يـــادة األمـــو  -94

املـدافع عـن  قـو  اإلنسـان عامـاح يعـد عـام يغيـة اـمان التنفيـذ السـويم ألن ـطة املكتـا. وحكـن 
اإل ـارة، عوــت وبــ  اخلصــوا، وعوــت ســقيت املقارنـة، ا  أن مي انيــة املــدافع عــن  قــو  اإلنســان 

مويــــــون درام أرميــــــين   مي انيــــــة  595يــــــين مقايــــــت مويــــــون درام أرم 952يوغــــــت  5393لعــــــام 
عوت حنو كامت. وجتدر اإل ارة  ، وهو مقوغ كاٍف ل مان ااط ع املكتا يو ائف 5394 عام

ا  أنـــ  نتيجـــة لوتعـــدي ت واإلاـــافات عوـــت  ـــانون مجهوريـــة أرمينيـــا بي ـــأن املـــدافع عـــن  قـــو  
املـــدافع عـــن  قـــو  اإلنســـان  ، يُعتـــرب مو فـــو مرسســـة5393اإلنســـانب الـــيت أدخوـــت   عـــام 

مــــو فني  كــــوميني، وهــــو مــــا ي ــــمن اســــتقرارهم ويكفــــت ةــــم ال ــــمانات البتماعيــــة املقدَّمــــة 
و ـائو  ي ـغوون ملو فا اتكومة. وعم ح يقانون مجهورية أرمينيا بي ـأن أبـر األ ـخاا الـذين

تصـــوة يـــأبر يتعـــني تنرـــيم الع  ـــة امل ،5390كـــانون األويف/ديســـمرب   95 كوميـــةب املعتمـــد   
مو فا مرسسة املـدافع عـن  قـو  اإلنسـان ووبـا القـانون املـذكور الـذي يقـني أن املرتقـات  ـد 

  يعــا اتــالت )نســا الســجت الــو يفا،  ، ا  ال ــعو5394متو /يوليــ   9ارتفعــت منــذ 
 واملنصا، والرتقة الو يفية(.

ســــتمرار عمــــت خدمــــة وأدَّت  يــــادة مي انيــــة مكتــــا املــــدافع عــــن  قــــو  اإلنســــان ا  ا -92
الســـتجاية الســـريعة واملكاتـــا اإل ويميـــة ملرسســـة املـــدافع عـــن  قـــو  اإلنســـان   غافـــار وكايـــان 
ـــا تقـــارير ســـنوية تتنـــاويف مجيـــع  وغيـــومري. وين ـــر املـــدافع عـــن  قـــو  اإلنســـان   مجهوريـــة أرميني

تقريـــر األن ـــطة املنفـــذة   جمـــايف  قـــو  اإلنســـان. فعوـــت ســـقيت املثـــايف،  ـــدم املكتـــا، نســـا 
 أ خاا. 6 132  ، خدمات  انونية ل5390 عام

 (3-39االستراتيجية وخطة العمل المتعلقتان بحماية حقوق اإلنسان  التو ية  -دال 
اعُتمــدت الســرتاتيجية الومنيــة تمايــة  قــو  اإلنســان ووبــا األمــر التنفيــذي الـــذي  -96

، توتــ  خطــة العمــت املســتمدة 5395ت ــرين األويف/أكتــوير  51أصــدره رئــيس مجهوريــة أرمينيــا   
 .5394 قاف/فرباير  55من السرتاتيجية، واليت اعتمدهتا  كومة مجهورية أرمينيا   

أن ـــطة معّينـــة مـــن  ـــأن تنفيـــذها أن ي يـــد مـــن تع يـــ   قـــو   وتتـــألو خطـــة العمـــت مـــن -95
ان  قـو  اإلنسان   ميادين حمددة. وخطة العمت ها وثيقة  اموة ت م السياسة املتقعة   ميد

اإلنســـان وتســـوء ال ـــوء ي ـــكت أساســـا عوـــت الق ـــايا املتعوِّقـــة يأ ـــد الفتـــات اـــعفاح. وتتـــوخت 
 هيتات  كومية خمتوفة اليت ينقغا أن تتكفت هبا اخلطة، عوت وب  اخلصوا، عدداح من األن طة

  مجوــة أمــور  اعمــايف  ــق اإلنســان   الصــحة والعمــت و  مســتول معي ــا لئــق، يغيــة اــمان
 ث ة.أخرل ك
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و ــــاركت مجيــــع اجلهــــات الفاعوــــة   امتمــــع املــــدين ومنرومــــة اإلدارة العامــــة   عمويــــة  -91
صـــياغة الوثيقـــة الـــيت اســـتغر ت مـــدة مويوـــة. ويُنرـــر ا  خطـــة عمـــت  قـــو  اإلنســـان عوـــت أ ـــا 

 مىت ل م األمر ادراج يعا الق ايا. مستمرة ومن املتو ع حتديثها واستكماةا

 حقوق اإلنسان: التقدُّم المحرز والممارسات الفضلى ضمان إعمال -ثالثاً  
 التشريعات الجديدة -ألف 

ــــعب الــــذي 5399اعُتمــــد   عــــام  -91 يكفــــت   ــــانون مجهوريــــة أرمينيــــا بي ــــأن  ريــــة التجم 
ـــع لألفـــراد، املكرســـة   دســـتور مجهوريـــة أرمينيـــا وغـــ ه مـــن الوثـــائق  اآلليــات القانونيـــة تريـــة التجم 

ــــة. و ــــد بــــرل عوــــت وبــــ  اخلصــــوا تقســــيء األ كــــام املتعوِّقــــةالقانونيــــة الدول ــــاإلي غ عــــن  ي ي
 يالتجمعات. املعوومات اخلاصة

ـــاب والقـــانون  -53 ـــة أرميني ـــا بي ـــأن بـــوا  ســـفر مـــوامن مجهوري ـــة أرميني واعُتمـــد  ـــانون مجهوري
مـن وثـائق  ، ومها حث ن أساساح لعمت نرام اجليت املققـت5399بيطا ات اةويةب   عام   ياملتعوِّق 

 اةوية اليت حتتوي عوت ييانات ييومرتية   أرمينيا.
، اعُتمـــد  ـــانون مجهوريـــة أرمينيـــا بي ـــأن تعـــديت واســـتكمايف 5395 ـــقاف/فرباير  1و   -59

  انون مجهورية أرمينيا باملتعوِّق ياأل  ات السياسيةبب. وينص القانون حتديداح عوت تع يـ  اإل ـراف
 األ  ات السياسية   أرمينيا.فيما يتعوق ي فافية متويت 

ن تعــــديت أواعتمــــدت اجلمعيــــة الومنيــــة جلمهوريــــة أرمينيــــا  ــــانون مجهوريــــة أرمينيــــا بي ــــ -55
. 5390 أيار/مـــايو 5(   HO-31-Nواســتكمايف  ـــانون مجهوريــة أرمينيـــا باملتعوِّـــق ياخلدمــة القديوـــةبب )

 لقديوـــة وتوـــب املوبقـــة لوخدمـــةوحيـــ  القـــانون يواـــوا يـــني األســـقات املوبقـــة لوخدمـــة العســـكرية ا
لومعيــار املتقــع، فيمــا اذا كانــت املعتقــدات أو اآلراء الدينيــة ل ــخص اح وفقــ فينرــر، املدنيــة القديوــة،

ما تتنا ا مع أداء اخلدمة العسكرية   و دات عسكرية عموماح أو اذا كانت تتنا ا فقـء مـع 
 وما ا  ذلب.محت األسوحة أو ال تفاظ هبا أو صيانتها أو استخدامها، 

 53واعُتمــــد  ــــانون مجهوريــــة أرمينيــــا بي ــــأن تكــــافر الفــــرا يــــني النســــاء والربــــايفب    -50
، وهــو  ــانون يهــدف ا  اــمان املســاواة يــني اجلنســني )حكــن المــ ع عوــت 5390أيار/مــايو 

 معوومات مفّصوة عن هذه املسألة   اجل ء املتعوِّق ياملساواة يني اجلنسني(.

 (61-39؛ و61-39؛ و11-39ات القضائية  التو يات اإل الح -باء 
   5396-5395يـــــنص الربنـــــام  الســـــرتاتيجا لإلصـــــ  ات القانونيـــــة والق ـــــائية  -54

الصـــادر عـــن رئـــيس مجهوريـــة  NK-69-Aمجهوريـــة أرمينيـــا، الـــذي اعُتمـــد ووبـــا األمـــر التنفيـــذي 
مواءمــــة الت ــــريعات اجلنائيــــة  الراميــــة ا  ، عوــــت اإلبــــراءات5395  يران/يونيــــ   03أرمينيــــا   
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جلمهوريــة أرمينيــا مــع معــاي  القــانون الــدو  املعــرتف هبــا عمومــاح، يوصــفها أولويــة مــن األولويــات. 
ومـــن يـــني األهـــداف الرئيســـية لوربنـــام   يـــادة فعاليـــة العدالـــة اجلنائيـــة ونرـــام العقويـــات اجلنائيـــة، 

 رية أرمينيا.وحتقيق ذلب يكون أساساح يواع  انون بنائا بديد جلمهو 
وي م الربنام  املذكور ب ءاح منفص ح )اجلـ ء الثالـ ( يغطـا األن ـطة الراميـة ا  اـمان  -52

وتكـون مسـرولة أمـام اجلمهـور، وهتـدف، عوـت وبـ  اخلصـوا، ا   سوطة   ائية فعالة ومنصـفة
ة  ـــاٍم، املر ـــحني لو يفـــ  ائمـــة حتســـني اإلبـــراء املتعوـــق ياختقـــارات التأهـــت إلدراج املتـــأهوني  

 واعتماد معاي  وابراءات مواوعية لتقييم أداء الق اة وتر يتهم. 
 9و ـــــد دخـــــت  ـــــانون مجهوريـــــة أرمينيـــــا باملتعوـــــق يأكادحيـــــة الق ـــــاءب  يـــــ  النفــــــاذ    -56

صــقت املهــارات الــيت يوــ م توفرهــا لــدل  . ومــن يــني أهــداف هــذه األكادحيــة5390أيوويف/ســقتمرب 
ملر ــحني لو يفــة  ــام أو مـدع عــام، ف ــ ح عــن توســيع املعــارف األ ـخاا املــدربني    ائمــة ا

 املهنية وامان التطوير املستمر لوقدرات املهنية لوق اة واملدعني العامني. 
ـــة الق ـــائية جلمهوريـــة  -55 ـــا بي ـــأن تعـــديت واســـتكمايف املدون ـــة أرميني واعُتمـــد  ـــانون مجهوري

ووبق  ياعتماد نرام من ال ـمانات  ، الذي أوصا5395كانون األويف/ديسمرب   91أرمينياب   
عــن اتقــاع  ــ  يتــوخت  املاديــة والبتماعيــة ألن ــطة الق ــاة تتما ــت مــع الــُنه  الدوليــة، ف ــ ح 

 املساواة   تأمني ال مان البتماعا لق اة خمتوو احملاكم. 
ـــة الق ـــائية جلمهوريـــة  -51 ـــا بي ـــأن تعـــديت واســـتكمايف املدون ـــة أرميني واعُتمـــد  ـــانون مجهوري

كيفمـــا اتفـــق  ، الـــذي أوصـــا ووبقـــ  األخـــذ ينرـــام التو يـــع5390  يران/يونيـــ   93أرمينيـــاب   
 لوق ايا فيما يني الق اة، هبدف امان املواوعية والن اهة   دراسة الق ايا. 

ـــا باملتعوـــق يتعـــديت واســـتكمايف  ـــانون مجهوريـــة أرمينيـــا  -51 و ـــد دخـــت  ـــانون مجهوريـــة أرميني
ــــة احملامــــاةب ــــ  النفــــاذ   HO-339-Nب )بي ــــأن مهن ــــاير كــــانون الثاين/ 9(  ي  . وتــــنص5394ين

عوت تقـد  مسـاعدة   ـائية جمانيـة ا   49من املادة  2الفقرة  من 99و 6و 0الفقرات الفرعية 
منهــا املــدانون والعــاموون عــن العمــت واأل ــخاا الطقيعيــون املعســرون، الــذين  ــدموا  عــدة فتــات

 ييانات أصوية تثقت اعسارهم. 

 تكافؤ الفرص وعدم التمييز -جيم 
؛ 91-39؛ و16-39؛ و61-39؛ و66-39المسققققاواة بققققين الجنسققققين  التو ققققيات  -6 

 (61-39؛ و66-39؛ و61-39؛ و9-39؛ و96-39و
اســــتناداح ا  مقــــدأ املســــاواة املنصــــوا عويــــ    دســــتور مجهوريــــة أرمينيــــا، تتمتــــع النســــاء  -03

  ةـن تقـد  مسـامهة مسـاوية ملسـامهة الربـايف   امليـادين ياملساواة   اتقو  مع الربـايف، عـا يتـي
يـــأن حتقيـــق املســـاواة الفعويـــة مهمـــة  ال تصـــادية والبتماعيـــة والثقافيـــة   القوـــد. لكـــن  ـــة تصـــور

 تتطوا بهوداح كق ة من بانا السوطات اتكومية وامتمع املدين.
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  امان املساواة   اتقـو  ويُذلت   السنوات األخ ة بهود واسعة النطا  هتدف ا -09
 هذه اجلهود عوت وب  اخلصوا ما يوا: والتكافر   الفرا يني الربايف والنساء. ومن

  رار السياسات اجلنسانية اليت اعتمدهتا  كومة مجهوريـة أرمينيـا ووبـا القـ مفاهيمور ة
 ؛5393 قاف/فرباير  99املرر  

  اـمان املسـاواة يـني اجلنسـني   القوـد، متثت وثيقة هذا الربنام  مسامهة كقـ ة   سـقيت
ـــة لوسياســـة اتكوميـــة املتعوقـــة يالنســـاء والربـــايف وت ـــكت  أل ـــا حتـــدد التوبهـــات األولي
أساســاح لألبهــ ة التايعــة لوســوطة اتكوميــة ومرسســات اتكــم الــذا  احملوــا ومنرمــات 

 امتمع املدين   واع أن طة وااحة هتدف ا  امان املساواة يني اجلنسني؛
  وخطــــة العمــــت  5392-5399الربنــــام  الســــرتاتيجا لوسياســــات اجلنســــانية لوفــــرتة

الوـــذان اعتمـــدهتا  كومـــة مجهوريـــة أرمينيــــا  5399اخلاصـــة يالسياســـة اجلنســـانية لعـــام 
، يرديــــان دوراح موحو ــــاح   اــــمان تنفيــــذ  كومــــة مجهوريــــة 5399أيار/مــــايو  53  

 أرمينيا لسياسة املساواة يني اجلنسني. 
السياســاتية اتكوميــة ي ــأن اــمان املســاواة لــربام  ا بابــراء رصــد  يو ُــدم القــرار املتعوــق  -05

يني اجلنسـني وتقـاديف املعوومـاتب ا   كومـة مجهوريـة أرمينيـا لوموافقـة عويـ  يغيـة اـمان املسـاءلة 
 ال اموة لوحكومة   عموية حتقيق املساواة يني اجلنسني. 

 د النساء والعنو املن  ، جتدر اإل ارة ا  ما يوا:وفيما يتعوق وكافحة العنو ا -00
  213ووبــا  ــرار رئــيس و راء مجهوريــة أرمينيــا ر ــم-A   5393 ذار/مــار   03املــرر ،

عوــت نــوع اجلــنس، وأُ ــرت  أُن ــتت جلنــة م ــرتكة يــني الوكــالت ملكافحــة العنــو القــائم
 ؛ت كيوتها

 افحــة العنــو القــائم عوــت نــوع اجلــنسب. أ ــرت  كومــة مجهوريــة أرمينيــا بالربنــام  الــومين ملك
، أُ ــر 5393 متو /يوليــ  03املــرر   A-605وووبــا  ــرار رئــيس و راء مجهوريــة أرمينيــا ر ــم 

النرام الداخوا لوجنة امل رتكة يني الوكالت املعنية وكافحـة العنـو اجلنسـاين. واسـُتند 
ب ا  مقادرة 5392-5399  واع بالربنام  السرتاتيجا ملكافحة العنو اجلنساين 

و ارة العمــت وال ــرون البتماعيــة وأُ ــر ووبــا  ــرار  كومــة مجهوريــة أرمينيــا الصــادر 
الــذي دــدد الجتاهــات الرئيســية لوسياســات اتكوميــة املتعوقــة ياتــد مــن  5399 عــام

حمـاور هــا: الو ايـة املســققة، والو ايــة،  ث ثــة العنـو اجلنســاين. وتُنفـذ هــذه الوثـائق عوــت
  والدعم.

ولتحقيـــق األهــــداف احملــــددة مســـققاح   الربنــــام  الســــرتاتيجا كـــت عــــام، تقــــر  كومــــة  -04
مجهوريــة أرمينيــا يــرام  ســنوية تتعوــق يالسياســات اجلنســانية. وهتــدف التــداي  الــيت تت ــمنها توــب 
الـــــربام  ا  منـــــع العنـــــو اجلنســـــاين ومحايـــــة األ ـــــخاا املعراـــــني لوعنـــــو اجلنســـــاين وم  قـــــة 

ن يســتخدمون العنــو اجلنســاين. ويغيــة حتســني اخلــدمات املقدمــة ا  األ ــخاا األ ــخاا الــذي
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املعراــني لوعنــو وترتيــا محايــة األ ــخاا املعراــني لوعنــو اجلنســاين واخلــدمات املقدمــة ةــذه 
الغاية يطريقة أكثر فعالية، نفذت و ارة العمت وال رون البتماعية   مجهورية أرمينيا، يدعم من 

ملتحدة لوتنمية الدولية، بيرنام  تع ي  نوعية اخلـدمات املقدمـة ا  النسـاء اـحايا وكالة الوليات ا
 .5390-5395العنو املن     أرمينياب خ يف الفرتة 

  مجهورية أرمينيـا، لكـن يوسـع و ارة اح ويدير مرك  دعم املرأة املأول الو يد املوبود  الي -02
ا الة احايا العنو املن   ا   ن امتمع املدين،العمت وال رون البتماعية، وأي  ريب  خر م

ذلب املأول. وتتعاون و ارة العمـت وال ـرون البتماعيـة   مجهوريـة أرمينيـا مـع منرمـات  ـريكة 
متخصصــة غــ   كوميــة ت ــارن   مكافحــة العنــو املنــ   مــن خــ يف تقــاديف املعوومــات وترتيــا 

وما ا  ذلب. ومن يني هذه املنرمات ال ريكة بمركـ  الدورات التدريقية والتعقتة واعداد الوثائق، 
دعم املرأةب، وبمرك   قو  املرأةب ومرسسة توفنكيان اخل يـة. و ـد و عـت مـذكرات تفـاهم ي ـأن 

 التعاون يني بمرك  دعم املرأةب ومرسسة توفنكيان اخل ية ي أن العنو املن  .
  مجهوريـة أرمينيـا، كوفـت  كومـة  اصـ  ات  انونيـة و  ـائية باريـة   ا  أن  ةاح نرر

ــــة وــــا يوــــا: باــــمان ادراج  ــــة و ارة العــــديف وو ارة العمــــت وال ــــرون البتماعي اجلمهوري
مرــــاهر العنــــو املنــــ  ، وكــــذلب اآلليــــات الفعالـــــة لوتصــــدي لــــ  ومنعــــ ب مــــع ادخـــــايف 
ــــة   امــــار اإلصــــ  ات امل ــــار اليهــــا؛  تعــــدي ت عوــــت عــــدد مــــن الصــــكون القانوني

لـب، ُكوفـت ونا  ـة مـا حكـن امـاذه مـن تـداي  بديـدة مـع املنرمــات وياإلاـافة ا  ذ
  ماية البتماعيتني القائمة أص ح؛غ  اتكومية وادرابها   يرام  املساعدة وات

  وياإلاـــــــافة ا  ذلـــــــب، ُواـــــــع م ـــــــروع  ـــــــانون مجهوريـــــــة أرمينيـــــــا بي ـــــــأن املســـــــاعدة
ار اــمن  ائمــة باأل ــخاا أدرج اــحايا العنــو املنــ   واــحايا الجتــ البتماعيــةب،

. أورد األ كام اخلاصة يتوف  املسـاعدة ةـميعي ون   أوااع معي ية صعقةب، و الذين 
وأ ـــرت  كومـــة مجهوريـــة أرمينيـــا هـــذا امل ـــروع و دمتـــ  ا  اجلمعيـــة الومنيـــة جلمهوريـــة 

 لإلبراء املقرر. اح وفق أرمينيا

  ـورهن   املناصـا اإلداريـة  تع يـ ويغية اـمان م ـاركة النسـاء   اتيـاة السياسـية و  -06
  اتكومـــة، مُقـــق نرـــام  صـــص يراعـــا الفـــوار  يـــني اجلنســـني   القـــانون النتخـــا  جلمهوريـــة 

لتع يـ  متثيـت النسـاء   السـوطة الت ـريعية.  ، وذلـب5399أيار/مـايو  56أرمينيا الذي اعُتمـد   
ا: ب... جيـا أل يتجـاو  عـدد من القانون، عوت وب  اخلصوا، عوت ما يوـ 931وتنص املادة 

  املائة من كت مخسة مر حني يالعدد  13عثوا كت وا د من اجلنسني عوت  وائم النتخايات 
وهوـــم بـــرا  ـــىت  ايـــة القائمـــة( يـــدءاح مـــن العـــدد الثـــاين مـــن  96-5، و99-5، و6-5التـــام )

 ت مــــن سياســــية، و  كــــت  ــــ أل ــــ ات القائمــــة النتخاييــــة ألي  ــــ ت سياســــا، وأي حتــــالو
النســقية. وينقغــا  لنرــام النتخــاتاح وفقــ الداخوــة   حتــالو لنتخايــات اجلمعيــة الومنيــة األ ـ ات

 ائمــــة انتخاييــــة يقــــدمها  ــــ ت سياســــا أو حتــــالو أ ــــ ات سياســــية لنتخايــــات  أن ت ــــم كــــت
النسقية. ول جيو  أن يتجاو  عدد املر حني  مر حاح ووبا نرام النتخات 52اجلمعية الومنية 
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 أمثـايف العـدد الـذي  ـدده هـذا القـانون ملدربني   القائمـة النتخاييـة ألي  ـ ت سياسـا ث ثـةا
النســقية. وجيــو  ادراج  نرــام النتخــات اجلمعيــة الومنيــة الــيت فتحــت ل نتخايــات ووبــا ملقاعــد

 أ خاا  خرين غ  أع اء     ت سياسا ما   القائمة النتخايية لذلب ات تب. 
ون مجهوريــة أرمينيــا بي ــأن اــمان املســاواة   اتقــو  وتكــافر الفــرا يــني ويــردي  ــان -05

دوراح   - 5390أيار/مـايو  53الذي اعتمدتـ  اجلمعيـة الومنيـة جلمهوريـة أرمينيـا    -النساء والربايفب 
ا  اـــمان املســـاواة يـــني النســـاء   يـــ  يهـــدف أساســـاح  كقـــ اح   ارســـاء املســـاواة يـــني اجلنســـني،

ع امليــادين، واتا ــة اتمايــة القانونيــة مــن التمييــ ، و املســاعدة   ت ــكيت امتمــع والربــايف   مجيــ
 املدين. 
وعوـــت املســـتول املرسســـا، يقـــوم اموــــس النســـائا التـــايع لـــرئيس و راء مجهوريـــة أرمينيــــا  -01

يتنسـيق الق ـايا املتعوقـة ي ـمان املسـاواة يـني اجلنسـني، وهـو جموـس يهـدف أساسـاح ا  املسـاعدة 
الراميـة ا  ارسـاء املسـاواة يـني اجلنسـني   كافـة مسـتويات  تنفيذ القرارات السياسـية لوحكومـة  

اإلدارة   كامــت ا وــيم اجلمهوريــة و  مجيـــع جمــالت اتيــاة البتماعيـــة وال تصــادية )أ ــر رئـــيس 
 (. 5395 ذار/مار   9و راء مجهورية أرمينيا النرام الداخوا لومجوس   

د كق ة من أبت ان اء هيتات تعىن يتطقيق السياسات اجلنسانية عوت مستول وتُقذيف بهو  -01
 املقامعات ومستول امتمعات احملوية، ومنها عوت وب  اخلصوا ما يوا: 

  امان واع وتنفيذ وتنسـيق يـرام  سياسـاتية  كوميـة حمـددة األهـداف تعـىن ياملسـاواة
 املنصــوا عويهــا   نرــم أ ــد األهــداف املقامعــات، وهــو مســتوليــني اجلنســني عوــت 

ـــــة  قـــــو  األســـــرة واملـــــرأة والطفـــــت ـــــة نماي ـــــيت اســـــتحدثت   ادارات  األ ســـــام املعني ال
 املقامعات   مجهورية أرمينيا و  يودية يريفان؛ 

  اــمن مقامعــات مجهوريــة أرمينيــا ويوديــة  تعــىن يالق ــايا اجلنســانية دائمــةان ــاء جلــان
ات اتكوميــــة اجلنســــانية عوــــت مســــتول يريفــــان، وتســــهم أن ــــطتها   تنفيــــذ السياســــ

 املقامعات؛ 

  رفــع مســتول مراعــاة العتقــارات اجلنســانية داخــت  هبــدف يانترــام تدريقيــةعقــد دورات
 املرسسات املذكورة أع ه.

يالق ــــايا الرئيســــية   هــــذا امــــايف اح اإل امــــة عومــــ وتُنفــــذ ياســــتمرار أن ــــطة هتــــدف ا  -43
 والتوعية هبا.

اــــمن و ارة العمــــت وال ــــرون  رون األســــرة واملـــرأة والطفــــت الــــيت تعمـــتو تعمـــت ادارة  ــــ -49
  حتقيق املساواة يني اجلنسني والنهوم ياملرأة،  البتماعية عوت الاط ع أي اح يدور موحوظ

فهــا تعمــت كمنســق رئيســا لوعمويــات   جمــايف واــع وتنفيــذ سياســات مجهوريــة أرمينيــا املتعوِّقــة 
 هبذه املسائت.
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الـــذي يعمـــت فيهـــا  -مكتـــا املـــدافع عـــن  قـــو  اإلنســـان   مجهوريـــة أرمينيـــا ويـــو    -45
 لومسائت املتعوِّقة ي مان  قو  املرأة. أمهية كق ة أي اح  -مست ار لومدافع يُعىن يق ايا املرأة 

 (11-39 التو ية  لألشخاص ذوي اإلعاقة تكافؤ الفرص -1 
بمحايــة  قــو  األ ــخاا ذوي اإلعا ــة   ي ُواــع م ــروع  ــانون مجهوريــة أرمينيــا املتعوِّــق -40

اســتناداح ا  اتفا يــة األمــم املتحــدة تقــو  األ ــخاا ذوي اإلعا ــة الــيت  وادمــابهم   امتمــعب،
 مــن م ـروع القــانون عوـت  رــر 1املـادة  وتــنص .5393صـد ت عويهــا مجهوريـة أرمينيــا   عـام 

فتت ــمَّن أ كامــاح  54و 50و 93د أمــا املــوا أ ــكايف التمييــ  القــائم عوــت أســا  اإلعا ــة. مجيــع
تتعوق ينيتا ة امكانية الوصويف لأل خاا ذوي اإلعا ة وهتيتة  روف م ئمة ةم لووصويف، عوـت 

ا  ســـقت النقـــت العـــام وا  األمـــاكن الثقافيـــة والريااـــية والســــيا ية   ـــدم املســـاواة مـــع اآلخـــرين،
ـــة الومنيـــة جلمه ـــدم م ـــروع القـــانون ا  اجلمعي ـــة. وُ  ـــا يعـــد أن أ رتـــ   كومـــة والرتفيهي وريـــة أرميني

 .5390 ت/أغسطس  51مجهورية أرمينيا   
، 5394كـانون الثاين/ينـاير   1وأ رت  كومة مجهورية أرمينيا، ووبـا  ـرار أصـدرت     -44

منــوذج التقيــيم ال ــامت لو خصــية اخلــاا يتعريــو اإلعا ــة  الور ــة املفاهيميــة املتعوِّقــة ياســتحدا 
التصنيو الدو  لتأدية الو ائو اليت واعتها منرمة الصحة العاملية. وتتنـاويف  استناداح ا  مقاد 

الور ـــة املفاهيميـــة اســـتعرام املعـــاي  اخلاصـــة يتعريـــو اإلعا ـــة واألخـــذ ينمـــوذج بديـــد  ـــائم عوـــت 
التقييم ال امت ل تيابات و درات ال خص، وهو تقييم جيا أن تُراعت في  مجيـع العوامـت الـيت 

اعــت ال ـــخص مـــع ييتتــ . وجيـــا أن هتــدف  ليـــات حتديـــد  الــة اإلعا ـــة ا  تع يـــ  تــرثِّر عوـــت تف
 امكانية اعادة تأهيت ال خص ون ام  العموا.

ـــا باملتعوِّـــق   يـــادة تو يـــو األ ـــخاا ذوي اإلعا ـــة، ويغيـــة -42 ـــة أرميني دـــدد  ـــانون مجهوري
يتعـــني عوـــت الو ـــائو   صـــة مـــن ،5390كـــانون األويف/ديســـمرب   99يـــالتو يوب، واملعتمـــد   

املرسســة. ويُوصــت ياعتمــاد  هــذه مصيصــها لــذوي اإلعا ــة، يغــا النرــر عــن  ــكت املرسســات
ــــب ــــدرجيا ةــــذه اتصــــة، وذل ــــار التطقيــــق الت ــــيم ا اح اســــتناد خي  ــــاموني لومخــــامر  حتويــــت و تقي

عوــت النحــو  هــذه اتصــة هــذه اتصــة. و ــد ُ ــددت تطقيــق والتــأث ات الــيت حكــن أن تــنجم عــن
 التا :
 0 صة  -فأكثر  عامت 933غ عدد عماةا لنسقة لومرسسات اتكومية اليت يقويا   

 (؛5392كانون الثاين/يناير   9من  املائة عوت األ ت من جمموع عدد العمايف ) اعتقاراح 
  املائــة مــن جممــوع عــدد  9 صــة ل تقــت عــن  -غــ  اتكوميــة  لومرسســاتيالنســقة  

 (.5396يناير كانون الثاين/  9العمايف )اعتقاراح من 
 التو يـــو   مجهوريـــة أرمينيـــا أي ـــاح عوـــت  ليـــات تـــوف  الـــدعم اتكـــوما ويـــنص  ـــانون -46

 اذا أخوـت مرسسـة مـا نصـتها وبـا عويهـاهبـذه اتصـص. و  لومرسسات يغـرم اـمان التقيـد
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مســـامهة  ــــدرها ث  ائـــة اـــعو لوحــــد األدف لألبـــور عـــن كــــت و يفـــة مفرواـــة   نرــــام  دفـــع
 اتصص.

عوـــت عـــاتق مـــن ينتهـــب  ـــرف التقيـــد ياتصـــة  و ـــوع مســـرولية اداريـــة وخت القـــانونو يتـــ -45
املســامهة. ويالتــا ،  املتعوقــة ياأل ــخاا ذوي اإلعا ــة أو مــن ل حتثــت لو ــرف القــديت وهــو دفــع

 انون املخالفات اإلدارية جلمهورية أرمينيا.  هبذا اخلصوا عوت أوصا ةذه الغاية ينيدخايف ااافة
   املائـــة مـــن 3.92 ـــدرها  غرامـــة عوـــت صـــا ا العمـــت، امهة يـــردِّي ا  فـــرماملســـ وعـــدم دفـــع
 الــيت كـان عويــ  أن يـدفعها، عــن كـت يــوم تـأخ    الــدفع، عوـت أل يتجــاو  مقوـغ الغرامــة املسـامهة

 مقوغ املسامهة املستحقة. 
معــا  ويُــدفع  عامــت ســجت عمــت وفــق القــانون، ُدــدد معــا  لو ــخص املعــا  واذا كـان -41
   943يكـون هـذا املعـا     ـدود  ، أو ُددد معاٌ  ابتماعا لومعا  ويُدفع لـ ، عوـت أنل 

  املائـة  933  املائـة لوفتـة الثانيـة و 953املائة من املعا  التقاعـدي األساسـا لوفتـة األو ، و
 العامــــت املعــــا ، ينقغــــا معــــا  لوفتــــة الثالثــــة مــــن املعــــا ني. و   الــــة ال ــــخص الــــذي يتقااــــت

 العمت أي اح. سات سنواتا ت
ويالرغم من  جم العمت املنج ، ل ي ايف هنان الكث  عا يتعني القيام ي    هذا امـايف؛  -41

 فالدولة موت مة ي مان استمرارية توب األن طة.
 (56-39و 51-39و 91-39األقليات الوطنية  التو يات  -9 

 كومــــة مجهوريــــة أرمينيــــا ، ت ــــاعو املقوــــغ الســــنوي الــــذي مصصــــ  5395منـــذ عــــام  -23
م يــــني. ويُــــو ع املقوــــغ  93مويــــون درام أرميــــين يعــــد أن كــــان  53لأل ويــــات الومنيــــة ليصــــت ا  

اإلاــا  يقــرار مــن اموــس التنســيقا لأل ويــات الومنيــة عوــت ســقيت منحــة مقدمــة ألف ــت الــربام  
 التعويمية والثقافية. 

ذت تداي  واسعة -29 النطا    امار محاية وتطـوير تعوـيم وثقافـة  و  السنوات األخ ة، ام 
صــحيفة وجموــة،  95األ ويــات الومنيــة، ووفــرت عوــت وبــ  اخلصــوا مســاعدة ماليــة كقــ ة لن ــر 
درام  92 291 333 ولن ر كتا يوغات األ ويات الومنية ولعقد أن طة أخـرل )ُخصـص مقوـغ

 90 411 333وـــغ ، ومق5395درام أرميـــين عـــام  94 115 533ومقوـــغ  5399أرميـــين عـــام 
 (. 5390درام أرميين عام 

   ُواــع يرنــام  لتطــوير تعوــيم األ ويــات الومنيــة كمــا ُواــع امــار  مــين لــ ، وهــو يرنــام
يق ــا ين ــر كتــا مدرســية كــت عــام ل ــمان دراســة لغــات األ ويــات الومنيــة وتراثهــا 

 وثقافتها   مجهورية أرمينيا؛ األد 

 م اخلـــــاا ياأل ويـــــات الومنيـــــةب، وهـــــو يق ـــــا أُ ـــــرَّ باملـــــنه  الدراســـــا النمـــــوذبا العـــــا
ســـــاعة   األســـــقوع لتعوـــــيم لغـــــة األ ويـــــة الومنيـــــة و تراثهـــــا األد     49يتخصـــــيص 
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ـــر املعيـــار والربنـــام  اخلـــاا يـــدرو  الوغتـــني  الصـــفوف مـــن األويف ا  الثـــاين ع ـــر. وأُ 
 الصفوف من األويف ا  الثاين ع ر؛الكردية واأل ورية   

 ــورية والوغــة الكرديــة لوصــفوف مــن األويف مدرســية يالوغــة اآل كتــا بــرل يالفعــت ن ــر 
يالغة الكردية لوصفوف من اخلـامس ا  السـايع    مدرسية كتا وسُتن ر  ا  الرايع،
مدرسـية يالوغـة الي يديـة لوصـفوف مـن األويف ا   كتـا ؛ كمـا ُن ـرت5394 اية عـام 

تـــــادي ع ـــــر   عـــــام يـــــة لوصـــــو ايالغـــــة الي يد العا ـــــر، وسين ـــــر الكتـــــات املدرســـــا
 ؛5394

  ب وكتـا الريااـيات املدرسـية 2 -تُربم الكتات املدرسـا املعنـون بالدراسـات األرمينيـة
أرمينيا لوصفوف العويا من األرمينية ا  الروسية و دمت  و ارة التعويم والعووم   مجهورية 

 ملدار  األ ويات الومنية؛

 تعوـــيم والعوـــوم   مجهوريـــة أرمينيـــا دورات جيـــري املعهـــد الـــومين لوتعوـــيم التـــايع لـــو ارة ال
 نية ملمثوا األ ويات الومنية؛يرمتدريقية منترمة ملدرسا الوغة الي يدية ودورات يالوغة األ

  ـــة أرمينيـــا تُعـــىن ـــةب   يتوبـــد جلـــان   و ارة التعوـــيم والعوـــوم   مجهوري بالدراســـات اإليراني
 ـوريني   ا تيابـاهتم كـراد واآلسـاعدة الي يـديني واألمعـاين املفـرداتب لغـرم م وبعوم

عـــن الاـــط ع يقحـــو  متخصصـــة عـــن املنـــاه  والكتـــا املدرســـية  التعويميـــة، ف ـــ ح 
 واألدلة اإلر ادية لوغات ذات الصوة. 

 ، يُتوخت العمت عوت تع ي 5395-5395ووفقاح لربنام   كومة مجهورية أرمينيا لوفرتة  -25
وــيم أساســا  ــودة عاليــة ف ــ ح عــن خوــق امكانيــة فــرا  صــويف أفــراد األ ويــات الومنيــة عوــت تع

 ااافية كاموة لوتعق  عن ثقافة األ ويات الومنية. 
، 5396-5394ووفقاح لوربنام  اتكـوما لإلنفـا  املتوسـء األبـت   مجهوريـة أرمينيـا لوفـرتة  -20

فرا  صويف أفراد األ ويات الومنية عوت التعويم يوغـتهم األم، ف ـ ح عـن تطـوير ثقافـة  فنين تع ي 
سوسـتان مـن  األ ويات الومنية، ها من األولويات احملددة   جمايف التعويم العام. وتُن ر كت سـنة

عـــن ا امـــة دورات تدريقيـــة منترمـــة  ف ـــ ح  الكتـــا املدرســـية اجلديـــدة ملـــدار  األ ويـــات الومنيـــة،
 ا مدار  األ ويات الومنية.ملدرس
املتعوِّـــق  بي ـــأن اســـتكمايف القـــانون اعتمـــدت اجلمعيـــة الومنيـــة جلمهوريـــة أرمينيـــا القـــانون -24

يُتــوخَّت العمــت عوــت  . ونتيجــةح لتنفيــذ هــذا القــانون،5390  يران/يونيــ   91يــاتكم الــذا ب   
ت يينهــا ويــني خمتوــو الفتــات ينــاء  ــدرات اةيتــات احملويــة لوحكــم الــذا  مــن خــ يف ا امــة ع  ــا

الســكانية بوــا   ذلــب األ ويــات الومنيــةب، وتطــوير مرسســات جمتمعيــة ت ــاركية، وارســاء ثقافــة 
 أن ادارية دحقرامية يوصفها مستول منفص ح من اإلدارة العامة. ومن أهم ايتكـارات هـذا القـانون

ألة مــا   بـــدويف أعمــايف ابتمـــاع مســـ ينيمكــان ســـكان امتمــع احملوـــا أي ــاح امـــاذ املقــادرة إلدراج
جموس  كماء امتمع احملوا )وفقـاح لوقـانون السـاري، يتمتـع رئـيس امتمـع احملوـا وجموـس  كمـاء 
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امتمــع احملوــا هبــذا اتــق(. ويطقيعــة اتــايف، يتمتــع الســكان الــذين حثوــون األ ويــات الومنيــة أي ــاح 
 هبذا اتق.

ـــا املـــرر  -22 ـــني رار العـــرتاف  5395 ذار/مـــار   9 وعمـــ ح يقـــرار مجهوريـــة أرميني باملتعوِّـــق ي
ياملســا ات الثقافيــة   مجهوريــة أرمينيــا و ائمــة املســا ات الثقافيــةب، مــن املتــوخت احملافرــة عوــت 
التقاليــــد ال ــــعقية لأل ويــــات الومنيــــة، ودراســــة تطــــور ثقافــــاهتم، وتع يــــ  التعــــاون مــــع املرسســــات 

تن ـ  القـيم  الـيت -امتمعات احملوية واجلماعات  م اركة يكفت وا اإل ويمية والدولية ذات الصوة
م ـاركة عوـت أوسـع نطـا  عكـن   األن ـطة الراميـة  -الثقافية غ  املادية وحتافظ عويها وتنقوهـا 

 ا  احملافرة عوت هذا اإلر  وتطويره ون ره.
 ـــرائ   هيتـــة اإلذاعـــة العامـــة مائفـــة مســـتمعيها   حماولـــة منهـــا لتوقيـــة موقـــات ووســـعت -26

أوسع من السكان وفتات عمرية خمتوفة وكذلب األ ويات الومنيـة. و  سـيا  هـذه السياسـة،  اد 
 .5394عدد ساعات ي  يرام  اإلذاعة يالوغة اليونانية   عام 

 63-39و 1-39و 5-39حققققققوق األشقققققخاص المحقققققرومين مقققققن الحريقققققة  التو قققققيات  -9 
 (99-39و 11-39و

 مرسسات السجون   مجهوريـة أرمينيـا يالتعـاون الوثيـق ُأبري عدد من اإلص  ات   -25
مع اةيتات اإل رافية )الوجنة الفرعية ملنع التعذيا وجلنة جموس أورويا ملكافحة التعـذيا( املن ـأة 
  امار اتفا ية مناه ة التعذيا وغ ه من اروت املعاموة أو العقويـة القاسـية أو ال انسـانية أو 

   ات عوت وب  اخلصوا ما يوا:هذه اإلص املهينة. ومن
  كــت عــام، ث ــع ثوــ  مــو فا نرــام الســجون لوتــدريا عوــت مواــوع حمــدد   معهــد

   مجهورية أرمينيا؛القانون التايع لو ارة العديف 
  ــــا املتعوِّــــق ــــة أرميني ــــذي ُأاــــيو ا   ــــانون مجهوري باملــــدافع عــــن  قــــو    ي  املوحــــق ال

وفقــــاح ملــــا نــــص عويــــ   5331ســــتقوة   عــــام اإلنســــانب، أُن ــــتت  ليــــة و ائيــــة ومنيــــة م
الربوتوكـويف الختيـاري لتفا يـة مناه ـة التعـذيا وغـ ه مـن اـروت املعاموـة أو العقويـة 
القاســـية أو ال انســـانية أو املهينـــة، وأُدربـــت األن ـــطة املطوـــوت تنفيـــذها ل ـــمان ســـ  

ملســتمدة مــن عمــت اآلليــة ي ــكت تــام   عــدد مــن الــربام  الومنيــة، يينهــا خطــة العمــت ا
السرتاتيجية الومنيـة تقـو  اإلنسـان. ويغطـا الفصـت الثـامن مـن م ـروع خطـة العمـت 
ي كت تام الربام  املتوخاة لوممارسة التامة لوحق   عدم التعر م لوتعذيا أو املعاموة 
أو العقوية القاسية أو الإلانسانية أو املهينة. وياإلاافة ا  ذلب، جتـدر اإل ـارة ا  أن 

ن ـطة الــواردة   اخلطــة هتــدف ا  ان ــاء معهــد أمــني املرــا  العســكري، ف ــ ح عــن األ
 فع عن  قو  اإلنسان   املقامعات؛تع ي  مكاتا املدا

 جلمهوريــة   ُــدم م ــروع  ــانون مجهوريــة أرمينيــا بي ــأن ادخــايف تعــدي ت عوــت القــانون اجلنــائا
، وهــــو 5399   أيار/مــــايو ومنيــــة( ا  اجلمعيــــة الK-1182-30.05.2011-PI-010/0أرمينيــــا )
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اتابــة ا   م ــروع نســقت  و ارة العــديف   مجهوريــة أرمينيــا. ويــربر اعتمــاد هــذا القــانون
مــع معــاي  اح تما ــيم الــوارد   القــانون اجلنــائا جلمهوريــة أرمينيــا بعــت تعريــو التعــذيا

 القانون الدو ؛
  ريـة أرمينيـا مـع املعـاي  الدوليـة من اإلبراءات األخرل الرامية ا  مواءمة ت ـريعات مجهو

واــمان امتثاةـــا أل كــام التفا يـــة، واــع م ـــروع  ــانون بديـــد لإلبــراءات اجلنائيـــة، 
 كا تنرر في ؛  اجلمعية الومنية، يُقدم ا أرمينيايتنسيق من و ارة العديف   مجهورية 

 ينهايــــة بأرمــــاف ب  مــــن املتو َّــــع أن يقــــدأ اســــتخدام املقــــىن األو  مــــن مرسســــة الســــجون
الثــــاين مـــن هــــذه املرسســـة املصــــمم  اخلــــاا يـــاملقىن تمـــالع ُيســــتكمتوأن  5394 عـــام
 ؛5396 خص نوويف عام  433ستققايف ل

  سجني يق ون عقـويتهم   نرـم ا تجـا   9 533مرسسة أرماف  مصممة لستققايف
 ن انــة تأديقيــة  41. وتــو ع خ يــا املرسســة عوــت مقنيــني، اذ توبــد مغوقــةمغوقــة أو  ــق  

  كــت مقــىن مــن املقنيــني املــرلفني مــن مــايقني وحكــن ا تجــا  أريعــة أ ــخاا   كــت 
دون  سـات  -مـرتاح مريعـاح  96 ن انة. ومجيع ال ن انـات مرثثـة، وتقوـغ مسـا ة كـت منهـا 

أمتــار مريعــة. وتوبــد أي ــاح  ــان  4ســجني مســا ة  وُمصــص لكــت -املرافــق الصــحية 
م منفصــت وفنــاء لوتمــارين محــاهــ ة ورافــق صــحية و م ن انــات تأديقيــة   هــذه املرسســة ا

 الريااية؛
  تقع و دة اتجـر الصـحا   املنطقـة السـكنية ملرسسـة أرمـاف ؛ وث ـع املـدانون  ـايف

مـــُت وجُتهـــ  الوثـــائق اخلاصـــة هبـــم،   يقيمـــون   و ـــدة  لفحـــصدخـــوةم ا  املرسســـة 
انــات الرئيســية. وتتــألو اتجــر الصــحا ملــدة تصــت ا  ســقعة أيــام  قــت نقوهــم ا  ال ن  

و ـــدة اتجـــر الصـــحا مـــن  ن انـــات حتتـــوي كـــت منهـــا عوـــت مكـــانني أو أريعـــة أو ســـتة 
نفسـيون  صحية. و يوبد   هـذه ال ن انـات أخصـائيون كت منها جمه ة ورافق  -أماكن 
 خ هتم لدل السجناء عند الو وم؛أمن إلبراء مدا ومو فو

 ات خاصـــة لوتمـــارين الريااـــية. وتُتـــاامقـــىن مـــن مرسســـة أرمـــاف  فنـــاء وتوبـــد   كـــت 
لوســجناء داخــت املرسســة مكتقــة ومكــان لوح  ــة وغــرف لألن ــطة الرتفيهيــة. وست ــم 

 اليدوية.  الصناعاتاملرسسة أي اح مرافق ملختوو 

 العفو  
الصـــادر عـــن اجلمعيـــة الومنيـــة جلمهوريـــة أرمينيـــا بي ـــأن  AJO-227-Nاســـتناداح ا  القـــرار ر ـــم  -21

        أيـــــار/ 56و وناســـــقة الـــــذكرل الع ـــــرين إلعـــــ ن اســـــتق يف مجهوريـــــة أرمينيـــــاب واملـــــرر  اعـــــ ن العفـــــ
اإلمجــا  )العــدد اح ســجين 423الســجناء وُخففــت أ كــام  مــن 635، أُموــق ســراا 5399مــايو 
 يقـت اةيتـة املنفـذة لإلبـراءات اجلنائيـة، فيمـا  مـناح سـجين 041سـجينا(، وأُموـق سـراا  9 325هـو 
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وُخففــــت   يقــــت الو ــــدة املعنيــــة يتنفيــــذ العقويــــات القديوــــة، الســــجناء مــــن مــــن 9 039أفــــرج عــــن 
 .5390(، اعتقاراح من كانون األويف/ديسمرب 9 409)العدد اإلمجا  هو اح سجين 903 أ كام
الصــادر عــن اجلمعيــة الومنيــة جلمهوريــة أرمينيــا بي ــأن  AJO-080-Nواســتناداح ا  القــرار  -21

 0لذكرل السنوية الثانية والع رين إلع ن استق يف مجهورية أرمينيـاب املـرر  اع ن العفو وناسقة ا
)العـدد اح سـجين 121وخففت أ كـام اح، سجين 624، أُموق سراا 5390ت رين األويف/أكتوير 

فيمـا أموقـت اح، سـجين 914(، وأموقت اةيتة املعنية يـاإلبراءات الق ـائية 9 695اإلمجا  هو 
اح ســـجين 915الســـجناء، وخففـــت عقويـــة  مـــن 9 035العقويـــات القديوـــة  الو ـــدة املعنيـــة يتنفيـــذ
 . 5394 قاف/فرباير  0(،  ىت 9 414)العدد اإلمجا  هو 

 (56-10اإلبراءات الرامية ا  كفالة مساءلة ال رمة عن أن طتها )التوصية   
رمة ان ـاء من اإلجنا ات الرئيسية فيما يتعوـق ي ـمان ال ـفافية واملسـاءلة   أن ـطة ال ـ -63

 99الوجنة التأديقية لو رمة   مجهورية أرمينيـا. وتعمـت هـذه الوجنـة منـذ عـامني وهـا مرلفـة مـن 
 ع واح يينهم مخسة اقاف  رمة وعثت عن اتكومة ومخسة عثوني عن املنرمات غ  اتكومية. 

 (51-39الالجئون وملتمسو اللجوء  التو ية  -5 
؛ وكان هرلء ال بتون  د فـروا 9111ال بتني   عام  استققوت أرمينيا أويف دفعة من -69

 51ا   56من اما ر اليت ارُتكقت نق األرمن   مدينة سوم غايت   أذرييجان   الفرتة من 
 . 9111 قاف/فرباير 

كـــانون  90ا   93وكانـــت هنـــان مـــذاي  منرمـــة اـــد األرمـــن   يـــاكو   الفـــرتة مـــن  -65
 ل ا  ت ريد مجيع السكان األرمن من ياكو. عا أد 9113يناير الثاين/
. وُأبرب 9119-9111و د أخويت أذرييجان كوياح من األ وية العر ية األرمنية   الفرتة  -60

أي اح عوت اةرت من يعـا أبـ اء منطقـيت  ـاهوميان ومـاردا كـ ت   خص 53 333أكثر من 
 . 9115 ت/أغسطس  -وني    ناغورنو كارايا  منذ أن ا توتها أذرييجان     يران/ي

ويالتــا ، اســتققوت أرمينيــا، نتيجــة املــذاي  الــيت ارتكقتهــا أذرييجــان اــد األرمــن واتــرت  -64
 لب  ااطروا ا  اةرت من أذرييجان.  433 333عوت ناغورنو كارايا ، أكثر من 

، كانـت واستناداح ا  معوومات  دمتها مفواية األمم املتحـدة السـامية ل ـرون ال بتـني -62
عوت رأ   ائمة القودان األكثر اسـتققالح ل بتـني لكـت ألـو نسـمة مـن  5332أرمينيا  ىت عام 

 السكان.
ومنذ األيام األو  لوصويف ال بتـني، اعتمـدت مجهوريـة أرمينيـا سياسـة ادمـاج ال بتـني  -66

اســة ادمــاج عوــت الــرغم مــن الصــعويات البتماعيــة وال تصــادية الــيت يوابههــا القوــد. وحتقــق سي
الذي أُموقت في  أن طة ادارة اةجرة وال بتني التايعة  5333ال بتني نتائ  موموسة منذ عام 
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وهــا مرسســة منفصــوة تعــاا   ــايا ال بتــني. و ــد ُ ولــت اآلن ا   -تكومــة مجهوريــة أرمينيــا 
 الدائرة اتكومية لوهجرة التايعة لو ارة اإلدارة اإل ويمية. 

يـــا الوفـــاء يالت اماهتـــا الدوليـــة يتـــوف  اتمايـــة لورعايـــا األبانـــا واأل ـــخاا وتواصـــت أرمين -65
عدحا اجلنسية الذين  دموا أسقاياح وبيهة تثقـت خـوفهم مـن امل  قـة الق ـائية يسـقا العـر  أو 
الدين أو اجلنسية أو النتماء ا  فتة ابتماعيـة حمـددة أو الـرأي السياسـا   القوـد الـذي دموـون 

  يود ا ـامتهم الدائمـة السـايقة ف ـ ح عـن األ ـخاا غـ  القـادرين عوـت العـودة ا  بنسيت  أو 
 يودا م األصوية يسقا ما جيري فيها من أعمايف عسكرية.

ا  مرك  ايواء خاا تتوفر  ويوبَّ  األ خاا الذين يوتمسون الوجوء   مجهورية أرمينيا -61
وف  الغـذاء(  قـت اصـدار  ـرار  ـائا ي ـأن موـا في  التسهي ت ال  مة إل امتهم )وا   ذلـب تـ

 الوجوء الذي تقدموا ي . 
و  أعقات القتايف   العرا  وسوريا، ُمن  لعدد من ال بتني الوافدين من هـذه القوـدان  -61

 ــق الوجــوء   مجهوريــة أرمينيــا. وخــ يف الســنتني املااــيتني، عوــت وبــ  اخلصــوا، وصــت أكثــر 
  لوقوـد  اليـاح هـا موابهـة التحـدي يا من سـوريا. واألولويـة يالنسـقةلب  ا  أرمين 92 333 من

 املتمثت   توف  السكن ال  م ل بتني. 
 (19-39تجار بالبشر  التو ية مكافحة اال -1 

حتـــدثت و ارة خاربيـــة  أ ـــر ت أرمينيـــا تقـــدماح كقـــ اح   مكافحـــة الجتـــار يالق ـــر. و ـــد -53
الوـذين أُدربـت  5390و 5395ذا التقـدم   تقريريهـا لعـاما الوليات املتحدة األمريكية عن هـ

اح  أرمينيا فيهما امن  ائمة يوـدان الفتـة األو . وهـذه املرتقـة العاليـة تثقـت أن أرمينيـا يـذلت بهـود
 كق ة   مكافحة هذه اجلرحة. 

اسة و د أبرل فريق نثا من بامعة فيويقس   ماريورغ يعىن يا تصاد الجتار يالق ر در  -59
أرمينيــا ووبقــ    املرتقــة  ب لسياســات مكافحــة الجتــار، صــنو3Pمثــ ة ل هتمــام ون ــر مر ــر ب

 . 5390يوداح   عام  919يوداح  خر، من يني  99الثالثة، مع 
اذ نُفـــذت ث ثـــة يـــرام   5335ويـــدأت مكافحـــة الجتـــار ي ـــكت مـــنرم   يدايـــة عـــام  -55

مت الـومين الرايـع  اليـاح. وتصـا اإلبـراءات املتخـذة   عمت ومنية، فيما جيري تنفيذ يرنام  الع
الو اية املقكرة وال بر والدعم. وأُدرج الجتار يالق ر، ياعتقاره نوعاح منفصـ ح مـن  حماور ها: ث ثة

 . 5330اجلرائم،   القانون اجلنائا جلمهورية أرمينيا   عام 
يهمــا اــحايا الجتــار، خصوصــاح النســاء دــايف ال و ت ــغِّت مجهوريــة أرمينيــا  اليــاح مــأويني -50

واألمفــــايف، لتوقــــا الــــدعم. ويقــــع املأويــــان   يريفــــان. وتــــدير أ ــــد هــــذين املــــأويني منرمــــة غــــ  
املنرمـــة مـــع و ارة العمـــت  تتعـــاون هـــذهثـــة التايعـــة لوكنيســـة امليثوديـــة. و  كوميـــة تـــدعت جلنـــة اإلغا

تنفـــذ الربنـــام  اتكـــوما إلعـــادة ، و 5393وال ـــرون البتماعيـــة   مجهوريـــة أرمينيـــا منـــذ عـــام 
 سنوية.  مساعدة التأهيت النفسا والبتماعا ل حايا الجتار، الذي يتوقت ال حايا   اماره
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احملرومــــــة ابتماعيــــــاح     ائمــــــة خمتوــــــو الفتــــــات الســــــكانية و ــــــد أدرج اــــــحايا الجتــــــار -54
تكفوهــا الدولــة  ة الــيتوامموعــات اخلاصــة الــيت دــق ةــا اتصــويف عوــت املســاعدة واخلــدمات الطقيــ

 مواتية.  وفق  روف
بي ـــأن حتديـــد  و ـــدمت  كومـــة مجهوريـــة أرمينيـــا ا  اجلمعيـــة الومنيـــة م ـــروع القـــانون -52

اـــــحايا الجتـــــار أو الســـــتغ يف ومســـــاعدهتمب، الـــــذي ُواـــــع عوـــــت أســـــا  اتابـــــة ا  مواءمـــــة 
فحة الجتار يالق ر، وهـو ت ريعات مجهورية أرمينيا مع مقت يات اتفا ية جموس أورويا ي أن مكا

 انونيــاح واــمان  صــويف اــحايا الجتــار عوــت التعــويا  مهوــة التأمــت م ــروع يهــدف ا  حتديــد
واملســـاعدة القانونيـــة، واـــمان تـــوف  املســـاعدة جلميـــع اـــحايا الجتـــار يغـــا النرـــر عـــن دربـــة 

 تعاو م مع سوطات انفاذ القانون، ويغا النرر عن اجلنسية واملوامنة. 
 (65-39و 69-39 ق الطفل  التو يتانحقو  -1 

عوــت اثــر اســتعرام الجتاهــات الرئيســية املنصــوا عويهــا   السياســة العامــة الــواردة     -56
  55اعتمــدت اتكومــة،    ي ــأن محايــة  قــو  الطفــت، 5392-5394اخلطــة الومنيــة لوفــرتة 
  مجهوريــة أرمينيــا  ، بالربنــام  الســرتاتيجا تمايــة  قــو  الطفــت5395كـانون األويف/ديســمرب 

ب وباجلـــدويف الـــ مين لتـــداي  الربنـــام  الســـرتاتيجا تمايـــة  قـــو  الطفـــت 5396-5390لوفـــرتة 
ي ـــــكت رئيســـــا ا  اـــــمان رفـــــاه الطفـــــت   األســـــرة  يهـــــدف الـــــذي ،ب5396-5390لوفـــــرتة 

 وامتمع. 
متّويف  ة،وهبدف اعادة األمفايف ا  األسرة القيولوبية وتسهيت ايداعهم لدل أسرة  اان -55

اتمايـــة  الدولـــة مـــن مي انيتهـــا تنفيـــذ يرنـــام  بخـــدمات اعـــادة األمفـــايف املوبـــودين   مرسســـات
ـــة عوـــت مـــدار الســـاعة   مجهوريـــة أرمينيـــا ا  أســـرهمب )تقـــد  الرعايـــة خـــارج املرسســـات  والرعاي

 .  باعتماد مرسسة األسرة اتاانةبوالو اية( ويرنام
ات املتخـذة مـن أبـت تنرـيم رعايـة األمفـايف وتن ـتتهم وهبدف امان استمرارية اإلبراء -51

  جمـايف محايـة األمفـايفب.  5395-5390  األسرة، ُواعت بخطة عمت اإلص  ات لوفرتة 
نيــ   ومــن األولويــات الرئيســية ةــذا اإلصــ ا اجيــاد خــدمات يديوــة لرعايــة األمفــايف وتن ــتتهم

 الساعة.  يتسىن جتنا ايداع األمفايف   مرسسات رعاية عوت مدار
واإلص  ات   جمايف محاية األمفايف مرتقطة ارتقامـاح وثيقـاح ينرـام اخلـدمات البتماعيـة  -51

 N-952املتكاموـــة الـــيت جيـــري ادخاةـــا عوـــت النحـــو املقـــني   اإلبـــراء املعتمـــد ووبـــا القـــرار ر ـــم 
ال ــعقة ، والــذي مُجعــت ووبقــ  5395متو /يوليــ   56الصــادر عــن  كومــة مجهوريــة أرمينيــا   

الفرعيـة اإل ويميــة لـإلدارة اتكوميــة لو ـمان البتمــاعا، ومركـ  العمالــة اإل ويمـا، وهيتــة اإل وــيم 
لوخدمات البتماعية، وجلنة اخلرباء لدراسـة ال ـرون الطقيـة والبتماعيـة حتـت سـقو وا ـد مـع 

ا ـد جلميـع هـذه املرك  اإل ويما لوخدمات البتماعية املتكاموة؛ اذ يوبد  الياح مركـ  اسـتققايف و 
 اخلدمات وفقاح ملقدأ املكتا اجلامع متعدد اخلدمات. 
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ـــام، فـــنين األ ـــخاا الـــذين يعتـــربون أمفـــالح  -13 ويغيـــة تـــوف  الســـكن خلرجيـــا م بـــ  األيت
وفق ما نص عوي   انون مجهورية أرمينيا بي أن اتماية البتماعية  -حمرومني من رعاية الوالدين 
وامموعات اح يدربون    ائمة الفتات احملرومة ابتماعي -ية الوالدينب لألمفايف احملرومني من رعا

الصـادر  N-894اخلاصة اليت دق ةا اتصويف عوت مكان ا امة، وهـو أمـر أ ـر ووبـا القـرار ر ـم 
 .5390 ت/أغسطس  9عن  كومة مجهورية أرمينيا   

 اعة الطقيعيــة لألمفــايفو  ــد ُعــرم م ــروع  ــانون مجهوريــة أرمينيــا بي ــأن ت ــجيع الراــ -19
عوت  سات أغذية الراعب وم اريع القوانني املتعوقة ينيدخايف تعدي ت وااافات عوـت القـوانني 

  يقــت الوجنــة ا  اجلمعيــة الومنيــة مــن األخــرل ذات الصــوة واعتمــدت   القــراءة الثانيــة، وُ ــدمت
ثالثـــة. وعنـــد اعتمـــاد هـــذه النرـــر فيهـــا واعتمادهـــا يالكامـــت   القـــراءة ال الـــيت ا رت ـــت التوبيهيـــة

امموعة من م اريع القـوانني، سـينفذ القوـد يالكامـت ا ـرتاا مجعيـة الصـحة العامليـة يالن ـمام ا  
املدونة الدولية لتسـويق يـدائت لـأل األم واـمان عارسـة  ـق الطفـت   الراـاعة الطقيعيـة يوصـفها 

  رماح أساسياح لنمو الطفت ومنائ  صحياح. 
الووائ  الت ـريعية الراميـة ا  محايـة األمفـايف، أُدخوـت ااـافات وتعـدي ت  ويغية حتسني -15

تق ـــا ي ـــرورة اعتقـــار  5390عوـــت القـــانون اجلنـــائا جلمهوريـــة أرمينيـــا   ت ـــرين الثـــاين/نوفمرب 
األفعايف اجلنسية اليت يرتكقها أ د الوالدين أو مدر  أو مو و   مرسسة تعويميـة أو تريويـة أو 

عوـــت  ن ـــتة األمفـــايف أو أي  ـــخص  خـــر مكوـــو يتن ـــتة أمفـــايف أو رعـــايتهممقيـــة أو تعـــىن يت
 . أفعالح بنائية، ح ومن   وبا العقات عويها يصرامة  خص دون الثامنة ع رة من عمره

 الحق في التعليم -دال 
 (96-39و 65-39تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخا ة  التو يتان   

يــة أرمينيــا التكــافر   فــرا اتصــويف عوــت التعوــيم، و  يكفــت اإلمــار الت ــريعا جلمهور  -10
الو ــت نفســ  ل تــ ايف الق ــايا املتعوقــة يتعوــيم األمفــايف ذوي ال تيابــات اخلاصــة حمــء اهتمــام 
اتكومـــة. وتنفـــذ مجهوريـــة أرمينيـــا سياســـة متماســـكة هتـــدف ا  توســـيع التعوـــيم اجلـــامع. ونتيجـــة 

 5 633خلاصـة ا  النصــو، ويـات أكثــر مــن لـذلب، ُخفــا عـدد املــدار  ذوي ال تيابــات ا
 . مدار  التعويم اجلامع مفت من ذوي ال تيابات اخلاصة دصوون عوت التعويم  

وجتــــري  اليــــاح عمويــــة اعــــادة تنرــــيم ملدرســــتني أخــــريني مــــن مــــدار  ذوي ال تيابــــات  -14
و عـــت وكالـــة اخلاصـــة ونقـــت املتعومـــني منهـــا ا  مـــدار  التعوـــيم العـــام يـــدعم مـــن اليونيســـيو. و 

الوليات املتحدة لوتنمية الدولية ومنرمة األمم املتحدة لوطفولة )اليونيسيو( اتفا  تعاون لتنفيذ 
سنوات لـدعم  كومـة مجهوريـة أرمينيـا   ادخـايف اصـ  ات تتعوـق ينرـام رعايـة  2يرنام  مدت  

ــــــام  ا  و ــــــو ــــــذوي  وــــــدار  التعوــــــيم اتــــــا  األمفــــــايف األمفــــــايف ومحــــــايتهم. ويهــــــدف الربن ل
ال تيابــات اخلاصــة و  مرسســات رعايــة الطفولــة مــن خــ يف حتســني خيــارات الرعايــة األســرية 

 القديوة واخلدمات امتمعية، ف  ح عن اعادة األمفايف من توب املرسسات ا  ييتة أسرية. 
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اخلـــاا  وُواـــع م ـــروع  ـــانون مجهوريـــة أرمينيـــا بي ـــأن ادخـــايف تعـــدي ت عوـــت القـــانون -12
عامب استناداح ا  م روع جتريُت  ويف نرام م رتن لوتعويم اجلـامع   ا ـدل مقامعـات يالتعويم ال

أرمينيــــــا. واعتمــــــدت اجلمعيــــــة الومنيــــــة جلمهوريــــــة أرمينيــــــا م ــــــروع القــــــانون    راءتــــــ  األو    
وحتويــــت مــــدار  ذوي  . ويــــنص القــــانون عوــــت النتقــــايف ا  تعوــــيم بــــامع م ــــرتن5395 عــــام

 تايعة لوتعويم اجلامع.  والرتيوي خلدمات الدعم النفسا ا  مراك  ائمةال تيابات اخلاصة الق
و  غ ـــون ذلـــب، واســـتناداح ا  املنهجيـــة القائمـــة عوـــت التصـــنيو الـــدو  لوقـــدرة عوـــت  -16

ـــيم  العمـــت الـــذي واـــعت  منرمـــة الصـــحة العامليـــة، ُواـــعت معـــاي  بديـــدة وجمموعـــة أدوات لتقي
تــنص عوــت النتقــايف مــن النمــوذج الطــُت لتقيــيم ال تيابــات و  ال تيابــات التعويميــة لألمفــايف،

 اخلاصة ا  النموذج البتماعا، وا يع   ن اف األمفايف وم اركتهم. 
فـرا اتصــويف عوــت التعوــيم اليتـدائا والتعوــيم املهــين املتوســء  ويغيـة اــمان املســاواة   -15

، 5394يــا   القــراءة األو ،   عــام   املــدار  الثانويــة، أ ــرت اجلمعيــة الومنيــة جلمهوريــة أرمين
التعويم و انون التعويم العام، الوذين ينصان عوت النتقـايف مـن التعوـيم ملـدة  التعدي ت عوت  انون

 سنة )وا   ذلب التعويم املهين(.  95سنوات عوت األ ت ا  التعويم اماين ملدة  1

 (99-39؛ و99-39؛ و91-39؛ و96-39الحق في الصحة  التو يات  -هاء 
أن معــــّديف وفيــــات األمفــــايف ا فــــا،    ييانــــات الــــدائرة الومنيــــة لإل صــــاءات تفيــــد  -11
 9113  املائـــة   عـــام  91.6  املائـــة )اذ كـــان املعـــديف  45، ينســـقة 5390-9113 الفـــرتة

ـــــــدمتها منرمـــــــة الصـــــــحة 5390  املائـــــــة   عـــــــام  1.1وأصـــــــق   (. ووفقـــــــاح لوقيانـــــــات الـــــــيت  
  املائـة  65ينسـقة  5395-9113سيو، ترابع معّديف وفيات األمفايف   الفـرتة العاملية/اليوني

  املائــــــة    92وأصــــــق   9113  املائــــــة   عــــــام  46.9أي ينســــــقة الثوثــــــني )كــــــان املعــــــديف 
من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة  4، وهذا يتما ت أص ح مع الغاية احملددة   اةدف (5395 عام

وفيـــات األمفـــايف. وُســـجِّت ا فـــام غـــ  مســـقو    معـــّديف وفيـــات    خفـــا معـــّديف واملتمثـــت
  املائــة( لومــرة األو    عــام  1.1  املائــة ) 93األمفــايف، اذ ترابــع هــذا املعــديف ا  أ ــت مــن 

، عــا يعــين وفقــاح لتصــنيو منرمــة الصــحة العامليــة أن أرمينيــا، الــيت كانــت ســايقاح    ائمــة 5390
  املائـة، ياتـت اآلن اـمن القوـدان  53و 93عـّديف وفيـات األمفـايف يـني القودان اليت يقوغ فيها م
   املائة(. 93لوفيات األمفايف )أ ت من  ذات املعديف املنخفا

 5335ودخوـت  يِّـ  النفـاذ   عـام  5332واعُتمدت الووائ  الصحية الدولية   عام  -11
ة اآلخـــرين، وهـــا تـــنرم ترتيـــا يالنســـقة ألرمينيـــا ويالنســـقة جلميـــع أع ـــاء منرمـــة الصـــحة العامليـــ

التــداي  الطقيــة والو ائيــة والتقييديــة داخــت  ــدود الدولــة واإليــ غ املتقــاديف عــن اتــواد . وأرمينيــا 
 من يني القودان الرائدة   املنطقة فيما يتعوق ياعتماد هذه الووائ .

ايف عوــــت الرعايــــة واخلــــدمات   امــــ  صــــويف ســــكان األريــــاف ومراعــــاةح ألمهيــــة اــــمان -13
 523منـــترم     ليـــة مقيـــا األســـرة ي ـــكت ،5395مـــن عـــام اح اســـتحدثت، اعتقـــار  الصـــحا،
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، أُعيــد ينــاء 5390-5395مرسســة ريفيــة لتقــد  خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة. و  الفــرتة 
جمتمعـاح ريفيــاح. وأُموقـت أعمــايف اصـ ا ســتة عيـادات خاربيــة  95وجتهيـ  العيـادات اخلاربيــة   

 .5394ريفية   عام 

 التحدقيات والقيود -رابعاً  
 الدعاية للحرب والعنصرية ضد أرمينيا -ألف 

منـــذ ســـنوات عديـــدة، تـــدعو أذرييجـــان لوحـــرت والكراهيـــة اـــد األرمـــن. وعـــ وةح عوـــت  -19
  القوـــد وت ـــارن فيهـــا مجيـــع ال ـــرائ   تقـــود هـــذه الدعايـــة ســـوطات عوـــت أعوـــت مســـتول ذلـــب،

ــــنهم العومــــاء وربــــ ــــربت الســــكانية ومــــن يي ــــة. و ــــد اعت ايف الــــدين وعثوــــو املنرمــــات غــــ  اتكومي
 السوطات العويا األذرييجانية األرمن العدو األويف لوقود. 

وهـــو  -وجتوـــت هـــذه الدعايـــة العنصـــرية ونتهـــت الواـــوا     ـــية غـــورغني مارغاريـــان  -15
 اــــايء   اجلــــي، األرميــــين،  ُتــــت يالفــــأ  وهــــو نــــائم عوــــت يــــد اــــايء عســــكري أذرييجــــاين  

أثنــاء دورة تدريقيــة   امــار يرنــام  ال ــراكة مــن أبــت الســ م التــايع ملنرمــة  وــو  5334 عــام
القاتـت، احملكـوم  مشايف األموسا   يودايست. وما استققايف األيطايف الذي  را ي    أذرييجان

اند ال مثالح صارخاح عوت أن أذرييجان تس عوي  يالسجن املريد   هنغاريا وُسوِّم   و ت ل ق،
 اليوم خطات الكراهية والعنصرية وغ  ذلب من اجلرائم القائمة عوت الكراهية.

مـن العهـد الـدو   53والدعاية ا  اترت ت كت انتهاكاح مليثا  األمـم املتحـدة ولومـادة  -10
اخلـــاا يـــاتقو  املدنيـــة والسياســـية الـــذي صـــد ت عويـــ  أذرييجـــان. ويعـــود تـــاري  هـــذه اتموـــة 

الذي حتولت في  سياسـة امـا ر والتطهـ  العر ـا الـيت نفـذهتا السـوطات  9111م الدعائية ا  عا
األذرييجانية اد األرمن ا  عدوان سـافر وأعمـايف عسـكرية واسـعة النطـا  اـد نـاغورنو كارايـا  
الـــيت مارســــت  قهــــا   تقريــــر املصــــ . والدعايــــة ا  كـــره األرمــــن الــــيت متارســــها أذرييجــــان اليــــوم 

ت منترمة لنرام و و ام   النار الذي و ع يني ناغورنو كارايـا  وأذرييجـان مصحوية يانتهاكا
عـن حمـاولت تقـوم هبـا جمموعـات  9114وأرمينيا   أيار/مـايو  ومـا  ايف سـارياح  ـىت اآلن، ف ـ  ح

مريقيــة لوــدخويف ا  األرااــا األرمينيــة و ــالت تعــذيا مــدنيني و ــتوهم. وتُعــد   ــية  تــت كــارن 
سكان ا دل القرل القريقة من اتدود األرمينية مع أذرييجان، مثالح صارخاح  يطرسيان، وها من

عوـت اتقـائق املـذكورة أعـ ه. وكانـت يطرسـيان الـيت دخوـت خطـأ ا  أرااـا أذرييجـان تعراــت 
لــإلذليف والتعــذيا عوــت يــد كقــار اــقاف اجلــي، األذرييجــاين    ُتوــت   اليــوم التــا . و  تعــاا 

الهتامـات رغـم أن منرمـات دوليـة ودولح خمتوفـة أصـدرت  جانية  ىت اليوم هذهالسوطات األذريي
  هــذه  ييانــات تــدعو فيهــا ا  ك ــو  ــروف وفــاة كــارن يطرســيان، وا  ابــراء حتقيقــات ن يهــة

 النتهاكات اجلسيمة لومقاد  األساسية لوقانون اإلنساين الدو .
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 الحصار بو فه انتهاكاً للقانون الدولي -باء 
( تـأث اح سـوقياح 9110يرثِّر اتصار الذي تفراـ  أذرييجـان وتركيـا عوـت أرمينيـا )منـذ عـام  -14

عوـــت مســــتويات معي ــــة ســــكان مجهوريــــة أرمينيــــا، ل ســــيما الفتــــات ال ــــعيفة، وعوــــت  قــــو هم 
البتماعيـــة وال تصـــادية، وـــا   ذلـــب اتـــق   التنميــــة، األمـــر الـــذي ي ـــكت انتهاكـــاح وااــــحاح 

العقـور لوـدويف  واردة   ميثا  األمم املتحدة، والقانون الدو ، وا   ذلـب اتفا يـة جتـارةلوقواعد ال
 غ  السا وية. 

ونتيجــةح لوحصــار املــذكور، تعــاين أرمينيــا مــن خســائر ســنوية تصــت ا  ع ــرات امل يــني.  -12
ســوع الصــادرات مــن أرمينيــا وعوــت سياســة تســع  ال ولوحصــار يوبــ  خــاا تــأث  ســوُت عوــت منــو

وكذلب عوت اجلهود اليت تقذةا اتكومـة لوق ـاء عوـت الفقـر مـن أبـت يوـوغ األهـداف  املستوردة،
 اإلمنائية لأللفية.

 اتصــار، لكــان يوســع أرمينيــا و ــد يينــت الدراســات الــيت أبراهــا القنــب الــدو  أنــ ، لــول -16
  املائـــة  03كقـــ ة )ينســـقة امـــاذ مـــا يوـــ م لستتصـــايف الفقـــر، ولـــ اد ناجتهـــا احملوـــا اإلمجـــا   يـــادة  

 عج ها التجاري وقدار النصو. فا تقريقاح( ول

 األولويات الوطنية -خامساً  
 (61-39منع اإلبادة الجماعية  التو ية  -ألف 

يــالنرر ايــادة مجاعيــة   القــرن الع ــرين و ان مجهوريــة أرمينيــا، يوصــفها يوــداح تعــرم ألويف  -15
اد اإلنسانية، تعترب أن من وابقها األخ  ـا أن متنـع تكـرار هـذه ا  أن اإليادة اجلماعية برحة 

  ىت الدويف.  ت افر بهود اجلرحة املروعة اد أية أمة. والسقيت الو يد ا  حتقيق ذلب هو
وتــاري  اإليــادة اجلماعيــة لــيس  ــيتاح مــن املااــا فقــء، يــت هــو أمــر مــن اتااــر أي ــاح  -11

 األصت أو العر  أو الدين.ثصنا مجيعاح، يغا النرر عن  اتاار
من توصـيات السـتعرام الـدوري ال ـامت، ا رت ـت مجهوريـة  91-10وتنفيذاح لوتوصية  -11

،   امار جموس  قو  اإلنسان التايع لألمم املتحدة، م روع  ـرار ي ـأن 5390أرمينيا   عام 
. واعُتمـــد 5331م لوقــرار الـــذي اعُتمــد   عـــا منــع اإليـــادة اجلماعيــة ينـــدرج   الســيا  املســـتمر

مـــن الـــدويف األع ـــاء. ومـــن النقـــاف الرئيســـية ةـــذا  65القـــرار يتوافـــق اآلراء، و ـــاركت   رعايتـــ  
القـــرار أنــــ  تنـــاويف مســــائت التثقيـــو   جمــــايف  قـــو  اإلنســــان. وحثـــت التثقيــــو   جمـــايف اإليــــادة 

ملخامر اليت تـردِّي ا  اجلماعية أ د العوامت الرئيسية   منع اإليادة اجلماعية. وجيا أن ُتدرَّ  ا
اإليــادة اجلماعيــة ف ــ ح عــن اتــالت الــيت  ــدثت   املااــا. وهــذا  ــرف ل غــىن عنــ  لكفالــة 

  قو  اإلنسان.  الس م وامان



A/HRC/WG.6/21/ARM/1 

GE.14-19492 22 

ــــدت  وقــــة نقــــا  رفيعــــة املســــتول أثنــــاء الــــدورة اخلامســــة  -933 وتنفيــــذاح أل كــــام القــــرار، ُعقي
األع ــاء   األمــم املتحــدة، ومســرولني رفيعــا والع ــرين موــس  قــو  اإلنســان و ــاركة الــدويف 

املســـتول   اموـــس وغـــ هم مـــن اجلهـــات املعنيـــة صـــا قة املصـــوحة. وستواصـــت مجهوريـــة أرمينيـــا 
 بهودها عوت الصعيدين الومين والدو  ملنع هذه اجلرحة اد اإلنسانية.

 للوفاء بااللتزامات الدولية متابعة اإلجراءات التي اتخذت -باء 
تواصـــت أرمينيـــا بهودهـــا ل ـــمان تنفيـــذ توصـــيات األمـــم املتحـــدة وغ هـــا مـــن هيتـــات س -939

أي  ليـة  -الرصد الدولية، ل سيما من خـ يف اـمان كفـاءة أداء الوجنـة امل ـرتكة يـني الوكـالت 
 املتايعة الداخوية.

Notes 

1 The three mentioned basic UPR reports are: Armenia's National report, Compilation of UN information, 

Summary of stakeholder's information. 
2 The negotiation process over the settlement of the Nagorno Karabakh conflict is mediated by the 

OSCE Minsk Group Co-Chairs (Russia, the United States and France). The heads of the Minsk 

Group Co-Chair states regularly make statements emphasizing that all the parties to the conflict must 

be guided by three principles of international law, i.e., refraining from use of force or threat of use of 

force, territorial integrity, equal rights and self-determination of peoples. During the OSCE 

Ministerial Council in Athens all the OSCE participating States, including Armenia and Azerbaijan 

affirmed their commitment to settle the issue based on the three mentioned principles. Armenia 

supports the implementation of the right of the people of Nagorno-Karabakh to self-determination as 

a fundamental part of guaranteeing human rights. 

    
 


