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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
   ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم         
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

   ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *أرمينيا    

 جهة صاحبة مصلحة إىل عمليـة       ١٥هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس      وهو يتبع هيكل املبادئ الت    . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩مقرره   حقوق اإلنسان يف  
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قـرار               

جـع  وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مرا         . فيما يتصل بادعاءات حمددة   
. املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             

، ُخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل       ١٦/٢١وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . د الكامل مببادئ باريس   على التقي 
وقد روعي يف إعـداد هـذا     . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       

  .)١(التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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نية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة      املعلومات املقدمة من املؤسسة الوط      -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ باريس 

خبطة العمل االستراتيجية الوطنية حلماية     ) املدافع(رحب املدافع عن حقوق اإلنسان        -١
ورحـب  . )٢( اليت تعكس العديد من توصيات املدافع٢٠١٤حقوق اإلنسان املعتمدة يف عام      

، لكنـه ذكـر     )٢٠١٦-٢٠١٣( خبطة العمل الوطنية حلماية حقوق الطفـل         دافع أيضاً امل
   .)٣(التحديات املطروحة يف جمال محاية حقوق األطفال واليت ال يزال يتعني التصدي هلا

ورأى املدافع أن األساس التشريعي لآللية الوقائية الوطنيـة مبوجـب الربوتوكـول         -٢
              عذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية     االختياري التفاقية مناهضة الت 

يفـي   مل يكـن  ) الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    (أو الالإنسانية أو املهينة     
بالغرض مبا فيه الكفاية وأن امليزانية املخصصة ملشاركة اجملتمع املدين يف اآللية الوقائية الوطنية              

   .)٤(غري كافية
              وقد اعتمد قانون املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة يف                 -٣

وال تزال حاالت التمييز اخلفي ضد املـرأة        . ، لكن مل تتخذ تدابري حمددة لتنفيذه      ٢٠١٣عام  
يقضي بتـوفري احلمايـة      ومن الضروري وجود تشريع شامل ملكافحة التمييز،      . )٥(مستمرة

قليات املمثلة متثيالً ناقصاً وبإنشاء هيئة منفصلة معنية باملساواة مـن أجـل   للمجموعات واأل 
   .)٦(محاية حقوق األشخاص ضحايا التمييز

وأوصى املدافع بتقدمي معدات التسجيل بالفيديو يف غرف االستجواب يف مراكـز              -٤
   .)٧(الشرطة ملنع احتماالت إساءة املعاملة يف تلك احلالة

الت، ميكن وصف ظروف السجن اليت سجلتها اآلليـة الوقائيـة           ويف عدد من احلا     -٥
 حاالت تتعلق بعدم كفاية اخلـدمات       وسجلت أيضاً . إنسانية ومهينة  الوطنية بأهنا معاملة ال   

ومما يبعث على القلق تكرار حاالت اإلضراب عن الطعام وإيذاء النفس اليت هتدف             . )٨(الطبية
   .)٩(مةإىل توجيه االنتباه إىل املشاكل القائ

ويعين القرار الذي اختذته احلكومـة      . وال يزال العنف ضد املرأة يشكل مصدر قلق         -٦
بالتوقف عن إعداد مشروع القانون املتعلق بالعنف املرتيل، واالستعاضة عنه بتعديل القـوانني            

 نقص يف   وهناك أيضاً . األخرى أنه لن تكون هناك تشريعات شاملة ملكافحة احلاالت املنتشرة         
   .)١٠( اإليواء وآليات احلمايةدور
وأشار املدافع إىل أن بعض القضايا اجلنائية البالغة األمهية اليت طال أمدها ال تزال غري                 -٧

وأوصى باختاذ التدابري الالزمة من أجل استكماهلا يف أقصر فترة زمنيـة ممكنـة              . مستكملة
   .)١١(وإبالغ اجلمهور بالتقدم احملرز يف التحقيقات
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فاإلجراءات . زال ضمان استقالل اجلهاز القضائي ونزاهته يشكل قضية رئيسية        وال ي   -٨
وقد أشار املدافع إىل تقريره الصادر يف       . التأديبية متثل أداة خطرة ملمارسة الضغط على القضاة       

.  عن احلق يف حماكمة عادلة، وأورد عدداً من الشواغل املثارة يف هـذا الـصدد               ٢٠١٣عام  
   .)١٢(، لكنه بني ضرورة تعزيز عملية التنفيذ٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة والحظ إقرار خطة عمل

وهناك مشاكل يف إعمال حق املدانني األحداث . ومل ينفذ بعد نظام لقضاء األحداث  -٩
 بـشأن  وبشأن سوء معاملة األحداث يف مراكـز الـشرطة     عن الشكاوى  يف التعليم، فضالً  

   .)١٣(استجواهبم دون علم والديهم
التهديدات  و .الت ختويف وعنف بدين ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان        وهناك حا   -١٠

   .)١٤(ضد املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق املرأة هي موضع استنكار شديد
ورحب املدافع مبشروع القانون املتعلق حبرية الوجدان والدين، لكنه الحظ أن هـذا       -١١

الت تنم عن عدم التسامح مـع منظمـات         وهناك مواقف سلبية وحا   . القانون مل يعتمد بعد   
   .)١٥(األقليات الدينية

حرية التعبري، وال سيما بالنـسبة لوسـائط اإلعـالم           ، حتسنت ٢٠١٠ومنذ عام     -١٢
بيد أنه ال تزال هناك     .  كبرياً والصحف واجملالت والتلفزيون واإلذاعة وشبكة اإلنترنت، حتسناً      

ثقـة   وأشار املـدافع إىل أن انعـدام      .  عملهم حتديات فيما يتعلق باستقالل الصحفيني وبيئة     
وشـكل  . )١٦(يف أعماهلم  قضايا إعاقة الصحفيني   اجلمهور العام يف التحقيقات اليت جترى يف      

 خطوة كبرية إىل األمام، ومـع       ٢٠١٠إجراء نزع صفة اجلرم عن التشهري والقذف يف عام          
 القـانون املـدين،     ذلك، فرضت احملاكم على الصحفيني دفع مبالغ تعويض قصوى مبوجب         

وساعد قرار احملكمة الدستورية الـصادر يف       . وهذه السياسة ألقت بعبء مايل على الصحف      
وأشار املدافع إىل أن استمرار حاالت التـأخري        . )١٧( على التخفيف من املشكلة    ٢٠١١عام  

واإللغاء يف عملية التحول من البث التناظري إىل البث الرقمي قد حد من عـدد القنـوات                 
  .)١٨(تلفزيونيةال

ورأى املدافع أن الشرطة قد طبقت يف بعض األحيان التشريعات املتـصلة حبريـة                -١٣
. أخـرى  التجمع بشكل غري صحيح وأخضعت املشاركني لالحتجـاز اإلداري أو لقيـود           

وأوصى املدافع الدولة باحترام حرية التجمع يف مجيع األوقات، وبإدخال التعديالت التشريعية            
   .)١٩(ند االقتضاءذات الصلة ع

 سـلمية   ٢٠١٣ و ٢٠١٢وكانت االنتخابات احمللية والوطنية اليت جرت يف عامي           -١٤
حيث سـادها تكـافؤ الفـرص يف         وعلى قدر أكرب من املنافسة باملقارنة بالسنوات السابقة       

املنظمات غري احلكومية حىت عن االنتهاكات البـسيطة         مراقيب و إبالغ الصحفيني  و احلمالت
             اليت حتققت، ذكـر املـدافع جمموعـة        ومع ذلك، وعلى الرغم من أوجه التحسن      . املرتكبة

   .)٢٠(من املشاكل
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و ال ُتؤَخذ األسـعار      .)٢١(ومل تتخذ تدابري فعالة تتيح التمتع مبستوى معيشي الئق          -١٥
ـ           ات االستهالكية يف االعتبار لدى حساب املعاشات التقاعدية واملدفوعات االجتماعية للفئ

 املتعلق بالعمالة يتعارض مع     ٢٠١٤سحب إعانات البطالة مبوجب قانون عام        وإن .الضعيفة
   .)٢٢(االلتزامات الدولية ألرمينيا

 إزاء عدم فعالية توفري الرعاية خارج مؤسسات األيتام         وأعرب املدافع عن القلق أيضاً      -١٦
، وال سـيما فيمـا خيـص        وعدم تبين األطفال ذوي اإلعاقة وارتفاع معدالت فقر األطفال        

   .)٢٣(األطفال ذوي اإلعاقة وانعدام التعاون بني اهليئات املسؤولة عن محاية حقوق الطفل

  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين   -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  

  )٢٤(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 لندن القانونية بالتصديق علـى الربوتوكـول         وجمموعة ٦أوصت الورقة املشتركة      -١٧

   .)٢٥(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق       ٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٨

   .)٢٦(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس      ، أوصت اللجنة    ٢٠١١ويف عام     -١٩

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال          ١٤أوروبا بإصدار اإلعالن مبوجب املادة      
التمييز العنصري، والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             

   .)٢٧(وأفراد أسرهم
انونية بالتصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة         وأوصت جمموعة لندن الق     -٢٠

   .)٢٨(اجلنائية الدولية
 بالتـصديق علـى الربوتوكـول       ٦ والورقة املشتركة    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢١

   .)٢٩(االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ق االجتماعي   بالتصديق على الربوتوكول اإلضايف للميثا     ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٢٢

نظام للشكاوى اجلماعية، وعلى اتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة           األورويب الذي ينص على   
بإمكانية االطالع على الوثائق الرمسية واالتفاقية األوروبية بـشأن االعتـراف بالشخـصية             

 وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية     . )٣٠(القانونية للمنظمات غري احلكومية الدولية    
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والتعصب التابعة جمللس أوروبا بالتصديق على االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية، واالتفاقيـة            
   .)٣١(األوروبية بشأن مشاركة األجانب يف احلياة العامة على الصعيد احمللي

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -٢  
ساسية وحقوق  محاية احلريات األ   كفالة الدستور  رغم  أنه ٦ذكرت الورقة املشتركة      -٢٣

يف جتسيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على حنو سليم          فشلت احلكومة  اإلنسان، فقد 
 قرارات احملكمة الدستورية تنفيـذاً  تنفيذ ودعت إىل. )٣٢(يف القانون ويف املمارسة العملية معاً     

   .)٣٣( وفعاالًكامالً

  بري السياسة العامة اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدا  -٣  
 أن احلكومة شكلت، بضغط من اجملتمع املـدين، فريقـاً          ١ذكرت الورقة املشتركة      -٢٤

عامالً معنياً بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل لكن العملية مل تكن حماولة حقيقية             
ريات حقيقيـة   ومل تسجل تغي  . ملتابعة التوصيات ألهنا مل تتناول القضايا األكثر إحلاحاً وأمهية        

   .)٣٤(وعملية
حلماية حقـوق    املتوخاة  أن األطر التشريعية والسياساتية    ١ورأت الورقة املشتركة      -٢٥

يف عمليـة وضـع      اإلنسان ليست كافية، ألن اجملتمع املدين يفتقر إىل آليات فعالة للتـأثري           
ـ  تتسم مشاركة اجملتمع املدين يف عمليات صنع القـرار بطـابع           و .)٣٥(السياسات  طحيس
 إىل ١ودعت الورقة املشتركة . )٣٦(وال سيما يف جمال الشفافية واملساءلة احلكوميتني ،  وشكلي

إجراء مشاورات واسعة النطاق مع اجملتمع املدين ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف موضوع            
   .)٣٧(وضع السياسات الداخلية واخلارجية

ت إليه اللجنة األوروبيـة ملناهـضة       الذي توصل  وأشار جملس أوروبا إىل االستنتاج      -٢٦
   .)٣٨(ليست كافية ومؤداه أن ميزانية مكتب املدافع العنصرية والتعصب التابعة للمجلس

تقارير سنوية إىل الربملان      بأن تقدم الوكاالت احلكومية    ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٢٧
   .)٣٩(عن حالة حقوق اإلنسان يف جماالت عملها

بدء سريان مفعـول االسـتراتيجية        أنه على الرغم من    ١شتركة  وذكرت الورقة امل    -٢٨
خطـة العمـل     ، واعتماد ٢٠١٢الوطنية حلماية حقوق اإلنسان دخلت حيز النفاذ يف عام          

لصادرة عن املنظمات   جرى إىل حد كبري جتاهل التوصيات ا       ، فقد ٢٠١٤املتصلة هبا يف عام     
وارد املالية مـن أجـل تنفيـذ اخلطـة          ودعت إىل توفري ما يكفي من امل      . )٤٠(غري احلكومية 

   .)٤١(بفعالية
 أن التشريع الناظم حلقوق الطفل مبهم وال يضمن آليات          ٢ورأت الورقة املشتركة      -٢٩

 إىل وضع مؤشرات لقياس التقدم احملـرز يف         ٢ودعت الورقة املشتركة    . )٤٢(احلماية الكاملة 
   .)٤٣(٢٠١٦-٢٠١٣تنفيذ خطة العمل الوطنية حلماية حقوق الطفل للفترة 
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 بتنظيم دورات تدريبية للشرطة والعاملني يف اجملال الطيب         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٠
   .)٤٤(وغريهم من املهنيني بشأن حقوق األقليات واألفراد الذين ينتمون إىل الفئات الضعيفة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  
أيـة خطـوات يف      ، أن احلكومة مل تتخذ، على العموم،      ٦رت الورقة املشتركة    ذك  -٣١

وأوصت بإذكاء  . )٤٥(سبيل نشر معلومات عن الصكوك واإلجراءات الدولية حلقوق اإلنسان        
         الوعي العام بشأن الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              

   .)٤٦(املدنية والسياسية

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق 

  املساواة وعدم التمييز   -١  
 أن بعض الفئات تتعرض، علـى املـستوى اجملتمعـي           ١ذكرت الورقة املشتركة      -٣٢

ومل تتخـذ   .)٤٧(ط على نطاق واسع   واملؤسسايت، للتمييز والتعصب واملضايقة واإليذاء والتنمي     
فاألحكام املتعلقة بعدم التمييـز متنـاثرة يف        . )٤٨(تذكر ملكافحة التمييز  السلطات إجراءات   

  إىل وضع تـشريعات    ١ والورقة املشترك    ٦ودعت الورقة املشتركة    . )٤٩(خمتلف التشريعات 
   .)٥٠(ملكافحة التمييز قائمة بذاهتا

 املساواة بني اجلنسني ال متثل أولوية للحكومـة، وأن   أن٢وذكرت الورقة املشتركة     -٣٣
للقضاء على املمارسات التمييزية اليت      هذا يتجلى بوضوح يف عدم كفاية التدابري اليت وضعت        

 أنه على الرغم من أن التشريعات تنص علـى          ١ورأت الورقة املشتركة    . )٥١(تستهدف املرأة 
     يزال التمييز بني اجلنـسني مـستمراً يف مجيـع          املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء، ال        

   .)٥٢(جوانب احلياة
 إىل أن عدم املساواة يف التنمية االقتصادية يف السنوات          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤

ويبلـغ  . )٥٣(املاضية قد أفضى إىل اخنفاض معدالت البطالة بني الذكور وارتفاعها بني اإلناث   
 املائة من أجر الرجل، وهذه الفجوة نامجة عن تركز نسبة النساء             يف ٦٤,٤ متوسط أجر املرأة  

اليت ال يتـيح النمـو الـوظيفي     ويف األعمال املنخفضة األجر، مبا يف ذلك يف القطاع العام،  
 باعتماد معايري تشريعية حمددة من أجل حتقيـق         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . واألجر الالئق 

         ودعـت الورقـة   . )٥٤(يع املستويات يف سـوق العمـل       للمرأة على مج   تكافؤ الفرص فعلياً  
                 احلكومة إىل حتديد حـصص لـضمان حـضور املـرأة بدرجـة كافيـة يف                ٢املشتركة  
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               أعلى مستويات اإلدارة يف االقتصاد واملنظمـات الـيت تـديرها الدولـة وجمـالس اإلدارة         
   .)٥٥(يف الشركات

أن التمييز القائم على أساس امليـل اجلنـسي واهلويـة            ٣ املشتركة   وذكرت الورقة   -٣٥
مناسبة يف هذا    اجلنسانية واسع االنتشار يف مجيع ميادين اجملتمع ومل تعتمد احلكومة تشريعات          

 ومنظمة هيومن رايتس ووتش إىل خطاب الكراهيـة         ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٥٦(اجملال
برملانيون، لتربير العنف  ة، مبا يف ذلك يف بيانات أدىل هباالصادر عن جهات فاعلة خاصة وعام

وذكرت . )٥٧(ضد املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         
قـضايا متعلقـة     أن السلطات تقاعست عن إجراء حتقيقات موثوقـة يف       ١الورقة املشتركة   

 ومنظمة هيومن رايتس ٣قدمت الورقة املشتركة و. )٥٨(مبمارسة العنف ضد هؤالء األشخاص
مشروع تعديالت على القـانون      تقدمي وأشارت كل منهما إىل   . )٥٩(واتش مالحظات مماثلة  

تتوخى فـرض    تتعلق باملخالفات اإلدارية اليت ترتكبها الشرطة، واليت       ٢٠١٣اجلنائي يف عام    
   .)٦٠("تقليدية غري"الترويج لعالقات  غرامات يف حال

 أن التصورات اخلاطئة عن خطر انتقال العدوى أفضت         ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٦
إىل ممارسة التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، ومدمين املخدرات،            
                    واملشتغلني باجلنس يف جمال تقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية، واحلمايـة القانونيـة               

   .)٦١(وهنااليت يتلق

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي   -٢  
 عدم إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة وفعالة يف حاالت         ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٧

موت األشخاص يف السجون أو يف مؤسسات األمراض النفـسية والطبيـة أو يف القـوات                
قصور يف الرعايـة الـصحية       معلومات عن أوجه ال    ٢وقدمت الورقة املشتركة    . )٦٢(املسلحة

املقدمة إىل اجملندين، وأشارت إىل ارتفاع عدد وفيات اجملندين بسبب سوء الرعاية الصحية يف              
 ومنظمة هيومن رايتس    ٥وأعربت الورقة املشتركة    . )٦٣(٢٠١٣ و ٢٠١١الفترة ما بني عامي     

 بيئات الـرتاع     إزاء ارتفاع معدل وفيات أفراد القوات املسلحة خارج        تش عن القلق أيضاً   وو
للتـستر علـى     املتعلقة باالنتحار قد استخدمت    وإزاء احتمال أن تكون بعض االستنتاجات     

   .)٦٤(مرتكيب العنف
ال متلك خطة وطنية أو سياسات شاملة ملنـع           أن الدولة  ١ورأت الورقة املشتركة      -٣٨

ذكّـر   و.)٦٥(ملهينـة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا      
بتوصيات االستعراض الدوري الشامل املتعلقة بإعادة النظر يف تعريـف           معهد اجملتمع املدين  

أن التعديالت املقترحة مل تعتمد وأن القانون        والحظ األرمينية التعذيب يف التشريعات الوطنية   
بت جمموعة لنـدن    وأعر. )٦٦(ملتطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب    اجلنائي ال يزال غري مستوف    

والحظت . )٦٧( عن شواغل مماثلة   ١القانونية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والورقة املشتركة        
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عن املشاركة املباشرة   أن التعريف ال ينص على مساءلة املوظفني العموميني١الورقة املشتركة  
   .)٦٨(يف أفعال التعذيب، وهو ما يؤدي إىل تعزيز مناخ اإلفالت من العقاب

 أن القانون املتعلق باملدافع عن حقوق اإلنسان ال ينظم          ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٣٩
            أنشطة اآللية الوقائية الوطنية تنظيماً كافياً ويترك للمـدافع الـسلطة التقديريـة للبـت يف                

           إىل اعتمـاد   ٦ودعت الورقـة املـشتركة      . مسألة إشراك املنظمات غري احلكومية يف اآللية      
   .)٦٩(قانون منفصل

وأشار معهد اجملتمع املدين إىل أن أرمينيا وافقت يف االستعراض الـدوري الـشامل                -٤٠
تكفل التحقيق على وجه السرعة يف مجيع ادعـاءات التعـذيب واملعاملـة             "األول على أن    

ـ        "الالإنسانية أو املهينة وتقدمي اجلناة إىل العدالة                 دت يف  ، غري أن جلنة مناهضة التعـذيب أك
ارتكبـها    عدم إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف ادعاءات التعذيب الـيت           ٢٠١٢عام  

 أن الشرطة اسـتخدمت التعـذيب       ١والحظت الورقة املشتركة    . )٧٠(موظفو إنفاذ القانون  
دون متكـن    يف غرف التحقيق واختاذ هذه االعترافات أدلـة        لإلكراه على االعتراف بالذنب   

 اجملتمع املدين من رصد هذه األعمال، وأن هذه األدلة ال تـزال تـستخدم أثنـاء                 منظمات
يف  تقـدمي الـشكاوى وال يثقـون       أضافت الورقة أن الضحايا حيجمون عن      و .احملاكمات
 على  ٢٠١٣وأشارت جمموعة لندن القانونية إىل احلكم للمرة األوىل يف عام           . )٧١(التحقيقات

 سنوات بسبب ممارسة العنف هبدف انتزاع اعترافات      ٣ملدة   من ضباط الشرطة بالسجن      اثنني
   .)٧٢(يقر فيها املتهم بأنه مذنب

 ٢٠١١جلنة جملس أوروبا ملكافحة التعذيب لعام  وأشار جملس أوروبا إىل استنتاجات  -٤١
 املتعلقة بسوء املعاملة على أيدي الشرطة، وأوصـى        عقب النظر يف عدد كبري من االدعاءات      

وتعزيـز  ،  وتقدمي املزيد من التدريب هلـم      "عدم التسامح املطلق  "الضباط مبدأ   بإفهام مجيع   
 استـشارة احملـامي    للمحتجزين، مثل اإلخطار باالحتجاز، وإمكانيـة      الضمانات املكفولة 

وأوصى املعهد أيضاً مبنح املزيد من االستقاللية لدائرة التحقيقات اخلاصة الـيت         . )٧٣(والطبيب
                   أن الدولة مل تتخـذ خطـوات تـذكر          ٦ورأت الورقة املشتركة    . )٧٤(حتقق يف الشكاوى  

على اإلطالق لتنفيذ توصيات جلنة جملس أوروبا ملكافحـة التعـذيب            أية خطوة  مل تتخذ  أو
   .)٧٥(تنفيذاً فعاالً

 أن الغالبية العظمى من     ٢٠١٠وعلمت جلنة جملس أوروبا ملكافحة التعذيب يف عام           -٤٢
عاملون معاملة سليمة، إال أهنا تلقت بعض االدعاءات املتعلقة بسوء املعاملة البدنية            السجناء ي 

 وأشارت اللجنة إىل الشواغل املثارة إزاء االكتظـاظ وقلـة األنـشطة           . يف سجن نوباراشن  
ومل تتلق جلنة جملس أوروبا     . )٧٦(واالدعاءات املتعلقة مبمارسات الفساد اليت يرتكبها املوظفون      

أروقة سجنني اثـنني أيـة        إىل ٢٠١١لتعذيب عندما قامت بزيارة متابعة يف عام        ملكافحة ا 
متعمدة، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء أوضاع الـسجناء          بدنية معاملة ادعاءات تتعلق بسوء  

تناول معهـد اجملتمـع املـدين     و.)٧٧(احملكوم عليهم بالسجن مدى احلياة يف سجن كينترون       



A/HRC/WG.6/21/ARM/3 

9 GE.14-20098 

الغذاء والرعاية الصحية  زاء سوء أحوال السجون، مبا يف ذلك سوء     بالتفصيل الشواغل املثارة إ   
   .)٧٨(واالكتظاظ

 وأشارت جلنة جملس أوروبا ملكافحة التعذيب إىل اعتماد لوائح جديدة بشأن أساليب  -٤٣
عدم إحراز أي حتسن     اإلكراه املتبعة يف مؤسسات الرعاية النفسية واالجتماعية، لكنه الحظ        

يف سـياق اإليـداع القـسري يف     لنفسية وال يف تنفيذ الضمانات القانونية  يف توفري الرعاية ا   
   .)٧٩(املستشفيات

وذكر معهد اجملتمع املدين أن الضمانات القانونية والعملية حلماية األشخاص املصابني     -٤٤
وأوصى املعهد بإجراء   . ليست كافية  باضطرابات عقلية من سلب حريتهم بصورة غري قانونية       

ى التشريعات، مبا يف ذلك السماح باملراجعة القضائية، وضمان مراعاة األصول           تعديالت عل 
إلزام أشخاص البقاء يف مؤسسات الطب النفسي أو جتريدهم مـن أهليتـهم              القانونية لدى 

   .)٨٠(القانونية
قانونيـة   آليـات  متوطن وأنه ال يوجد     أن العنف املرتيل   ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٥

تثـبطهم عـن     وأن الشرطة  هناك خدمات دعم للضحايا    وليس. )٨١( الضحايا مناسبة حلماية 
متعلق بالعنف املرتيل    مشروع قانون   صياغة ٣والحظت الورقة املشتركة    . )٨٢(تقدمي شكاوى 

يف أعقاب االستعراض الدوري الشامل األول، لكن احلكومة رفضت املـشروع يف كـانون        
 ٣ والورقة املشتركة    ١ والورقة املشتركة    ٦شتركة  ودعت الورقة امل  . )٨٣(٢٠١٤يناير  /الثاين

ال يـثقن يف      أن النساء الـضحايا    ٣والحظت الورقة املشتركة    . )٨٤(إىل اعتماد هذا القانون   
واقترحت تنظيم محالت للتعامل مع     . )٨٥(أفراد الشرطة من النساء     يف الشرطة وأن هناك نقصاً   

املدعني العامني والقضاة واحملامني يف جمـال       مشكلة القبول الثقايف وتوفري التدريب للشرطة و      
   .)٨٦(مراعاة الفوارق بني اجلنسني

 أن النساء املشتغالت باجلنس يتعرضن للعنف واملعاملـة       ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٤٦
املهينة من جانب موظفي إنفاذ القوانني وأن القوانني املتعلقة باألمراض املعدية جيري تطبيقها             

   .)٨٧(بطريقة متييزية
وحثت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية على تـضمني مـشروع               -٤٧

العقوبة البدنية صراحة، وعلى سـن       التعديالت اليت ستدخل على قانون األسرة حكماً حيظر       
   .)٨٨(على سبيل األولوية القانون اجلديد وتنفيذه

 حلقوق الطفل مبهم وال يضمن آليات  أن التشريع الناظم ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨
وأشارت الورقة إىل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة منـذ االسـتعراض        . )٨٩(احلماية الكاملة 

، لكنها اعتـربت أن اللجنـة       ٢٠١٢املتعلق بأرمينيا الذي أجرته جلنة حقوق الطفل يف عام          
وحتظر التشريعات العنف   . )٩٠(بصورة غري مالئمة   الوطنية حلماية حقوق الطفل ال تزال تعمل      

 .عملية لإلبالغ عن حاالت اإلساءة ضد األطفال لكنها ال حتدد أنواع العنف وال توفر آليات    
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ويف الكثري من احلاالت يعود األطفال الـضحايا    . القضايا اجلنائية دون حتريك     ما تبقى  غالباًو
   .)٩١(الوضع نفسه إىل مرتهلم ملواجهة

 اليت توصل إليها فريق اخلرباء املعين بالعمل ٢٠١٤ نتائج عام وأشار جملس أوروبا إىل  -٤٩
وقدم توصيات تتعلق بتعزيز الوقاية يف أوساط الفئات الضعيفة،         . على مكافحة االجتار بالبشر   

مبن فيها األطفال احملرومون من رعاية الوالدين أو املودعون يف مؤسسات الدولة؛ وينبغي أن              
 تعـاوهنم عدم   مع سلطات إنفاذ القانون أو     تعاوهنم النظر عن يتلقى الضحايا املساعدة بغض     

إنفـاذ احلـق يف      معها؛ وينبغي أن تتاح املساعدة للرجال واألطفال وكذلك النساء؛ وينبغي         
   .)٩٢(التعويض عملياً

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   -٣  
 يف املائة من األرمن ينظـرون       ٦٧ استنتاج مفاده أن      إىل ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٠

املشاكل اليت تؤثر على     وتشمل. )٩٣(إىل اجلهاز القضائي على أنه جهاز فاسد أو فاسد للغاية         
         عملية تعيني أو إهناء اخلدمـة      استقالل القضاء السلطة التقديرية املمنوحة للرئيس للتأثري على       

والضغوط اليت متارسها حمكمة النقض على احملاكم         السلك القضائي،  أو اختاذ تدابري تأديبية يف    
 تقيـيم   إىل ٢٠١٦-٢٠١٢ويفتقر برنامج اإلصالح القانوين والقضائي للفترة       . )٩٤(االبتدائية
إتاحـة   الراميـة إىل   تنفيذ االستراتيجيات املاضية وااللتزامات اليت أمهلت إىل حد كبري         مدى

   .)٩٥(وإرساء سيادة القانوناللجوء إىل العدالة  إمكانية
 أن اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ضرورة حتمية         ١ورأت الورقة املشتركة      -٥١

حمفوفة باملشاكل، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باالعترافـات،          لكن املشروع يتضمن أحكاماً   
 خطرية، واألحكـام  للمتهمني بارتكاب جرائم اإلكراه بالنسبة وإجراءات االعتقال، ووسائل 

   .)٩٦(املتعلقة باللجوء إىل حمكمة النقض
 القائمة املوسعة لألشخاص الذين حيق هلم احلصول على ١والحظت الورقة املشتركة   -٥٢

احملامـاة، وأوصـت بتعـديل        بـشأن  ٢٠١٢املساعدة القانونية اجملانية مبوجب قانون عام       
ساعدة القانونية اجملانية ألن حجم العمـل       التشريعات الرامية إىل زيادة فرص احلصول على امل       

             والورقـة  ٦وأوصت الورقة املـشتركة     . )٩٧(امللقى على عاتق مقدمي اخلدمات غري واقعي      
 بإلغاء األنظمة اليت تقتضي تقدمي الطعون عن طريق حمام معتمد ألن هذا اإلجراء              ١املشتركة  

   .)٩٨(ادغري متناسب حلماية حقوق األفر قد يشكل عائقاً
             والحظ معهد اجملتمع املدين اختاذ قرارات بشأن الـشروع يف إجـراءات جنائيـة               -٥٣

. )٩٩(أو تفسري للوقائع باالستناد إىل االنتماء السياسي أو الوضـع االقتـصادي لألطـراف             
 مشكلة عدم املساواة يف وسائل الدفاع عندما يكـون أحـد            ١والحظت الورقة املشتركة    
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 هيئة حكومية، والتأثري الشديد للمدعني العامني يف احملاكمات اجلنائية، واخنفـاض            األطراف
   .)١٠٠(معدل احلكم بالرباءة

 أن اللجوء إىل العدالة يطرح مـشكلة أمـام متعـاطي     ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٤
 املخدرات، واألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية االجتماعية، وأفراد فئـة املثليـات واملثلـيني            

وتتاح هلؤالء األشخاص عموماً توكيـل      . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     
   .)١٠١(االعتبارحمامني معينني يف اللحظة األخرية وال يأخذ القضاة خصوصيات حالتهم يف 

والحظ معهد اجملتمع املدين اإلفراط يف اللجوء إىل االحتجاز الـسابق للمحاكمـة               -٥٥
وتوافق احملاكم بشكل روتيين على متديد االحتجاز      . دون مربر  اري ملدة طويلة  واالحتجاز اإلد 

ورأت الورقـة   . )١٠٢(بصورة جديـة   تأخذ يف اعتبارها البديل املتمثل يف اإلفراج بكفالة        وال
             أن تنفيذ األحكام الدستورية املتعلقة باحلق يف احلرية واألمن يطـرح مـشكلة،              ١املشتركة  
يف هذا الصدد أية ضمانات حلماية األشخاص املـسجونني مبوجـب             التشريعات وال تقدم 

 عن حالة فرض فيها االحتجاز من أجل         مفصالً قدمت الورقة عرضاً   و .)١٠٣(إجراءات إدارية 
   .)١٠٤(معارضني للحكومة حتييد
تنص على حق املنظمات غري      تشريعية تعديالت  باعتماد ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٥٦

   .)١٠٥( أمام احملاكماحلق العام دعوى مية يف رفعاحلكو
 وجملس أوروبا عن عـدم إجـراء        ١وحتدث معهد اجملتمع املدين والورقة املشتركة         -٥٧

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١حتقيقات فعالة يف وفاة عشرة أشخاص يف األحداث اليت وقعت يف            
ق اإلنـسان إىل  وأشار مفوض جملس أوروبـا حلقـو   . )١٠٦(هبذا اخلصوص  وقدموا توصيات 

املزيد من أجل تعزيز املـصاحلة يف        اخلطوات اليت اختذهتا السلطات، لكنه ذكر أنه يلزم عمل        
والحظ معهد اجملتمع املدين أن الربملان صوت يف        . )١٠٧(اجملتمع ودعم ثقة اجلمهور بالسلطات    

ليت اختذهتا   ضد إنشاء جلنة برملانية مؤقتة مكلفة بالتحقيق يف اإلجراءات ا          ٢٠١٤مارس  /آذار
 إىل التوصيات   ١أشارت الورقة املشتركة     و .)١٠٨(سلطات إنفاذ القانون بشأن هذه األحداث     

   .)١٠٩(ذات الصلة املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل األول
 بإنشاء نظام خاص بقضاء األحداث، مبا يف ذلك إنشاء          ٢وتوصي الورقة املشتركة      -٥٨

   .)١١٠(على النحو املناسب وتدريب القضاة حماكم متخصصة يف قضاء األحداث
 املقدم مـن جمموعـة      ٢٠١٢وسلط جملس أوروبا الضوء على تقرير االمتثال لعام           -٥٩

نّوه جبملة أمور منها اإلصالحات الرامية إىل معاجلة مـسألة           و .)١١١(الدول املناهضة للفساد  
ومراجعة احلسابات إىل جانـب     الشفافية يف التمويل السياسي، مبا يشمل إنشاء دائرة الرقابة          

وإن حيتاج األمـر إىل      اللجنة املركزية لالنتخابات وتعزيز استقالهلا عن األحزاب السياسية،       
   .)١١٢(مزيد من اإلجراءات جلعل اإلشراف أكثر فعالية اختاذ
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٤  
  يف احلياة العامة واحلياة السياسية املشاركة 

 أن القانون احلايل بشأن املنظمات الدينية ال يتفـق مـع            ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦٠
   .)١١٣(وال مع االلتزامات الدولية ألرمينيا يف جمال حقوق اإلنسان الدستور

سة األرمينية   أن املواضيع اإللزامية املتعلقة بتاريخ الكني      ١والحظت الورقة املشتركة      -٦١
وذكرت الورقـة   . فحضور الدروس الدينية إلزامي   . والتعليم املسيحي تنتهك علمانية التعليم    

 مدرساً فُصلوا بسبب انضمامهم إىل كنيسة غـري الكنيـسة الرسـولية             ٢٠أن   ٢املشتركة  
   .)١١٤(األرمينية

ية والتمييزية  وأشارت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني إىل الضرائب التعسف          -٦٢
على الكتب الدينية اخلاصة بشهود يهوه، ورفض التصاريح اليت تسمح هلم ببنـاء أمـاكن               

   .)١١٥(العبادة
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش والرابطة األوروبية لشهود يهوه املـسيحيني             -٦٣

 ٢٠١٣  بتعديل قانون اخلدمة العسكرية يف عـام ٥وجمموعة لندن القانونية والورقة املشتركة     
الذي أهنى اإلشراف العسكري على العمل البديل للخدمـة العـسكرية، وخفَّـض مـدة               

   .)١١٦(اخلدمة
                    وجملـس أوروبـا إىل إلغـاء جتـرمي التـشهري يف             ٦وأشارت الورقة املـشتركة       -٦٤
 بتعديل القانون املـدين خلفـض مـستويات      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٧(٢٠١٠عام  
   .)١١٨(للضغط على وسائط اإلعالم اجلماهريي القذف ومنع استخدامه عويض يف حالةالت
 إىل تعديل قانون التلفزيون واإلذاعة لضمان الـشفافية يف        ١ودعت الورقة املشتركة      -٦٥

ملكية وسائط اإلعالم، والتنوع يف الربامج التلفزيونية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وكذلك           
وأثارت منظمة هيومن رايـتس ووتـش       . )١١٩(تحول إىل النظام الرقمي   ضمان الشفافية يف ال   

   .)١٢٠(شواغل مماثلة
 ومنظمة هيومن رايتس ووتـش،  ١وأشار كل من جمموعة لندن القانونية والورقة املشتركة      -٦٦

ما كـان يـستهدف      منها و إزاء االعتداءات البدنية على الصحفيني،     بواعث قلق  وجملس أوروبا إىل  
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل      . )١٢١(اولون موضوع االنتخابات يف تقاريرهم    يتن صحفيني

ودعا مفوض جملس   . )١٢٢(إجراء حتقيقات شاملة وفعالة يف األحداث، مبا يف ذلك حتديد هوية اجلناة           
 تـشدد   ٢٠١٠أوروبا قيادة البلد إىل إدانة هذه اهلجمات، ورحب باعتماد تـشريعات يف عـام               

وأعربت منظمة هيومن رايـتس ووتـش   . )١٢٣(وضة على إعاقة الصحفيني يف عملهم    العقوبات املفر 
، يهدد فيه مبقاضاة الصحفيني     ٢٠١٤مايو  /عن قلقها إزاء بيان مقدم من مكتب املدعي العام يف أيار          

اسـتخدام   مـن  وأشار إىل خماوف  . تفاصيل عن حتقيقات جنائية جارية     يوردون يف تقاريرهم   الذين
   .)١٢٤(ي بصورة تعسفية إلسكات الصحفيني الذين يعدون تقارير عن الفسادالقانون اجلنائ
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ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش برفع احلظر املفروض على املسريات يف ساحة              -٦٧
 باعتماد القانون اجلديد املتعلق حبرية التجمع  ١ورحبت الورقة املشتركة    . )١٢٥(احلرية، برييفان 

. )١٢٦(اإلشعارات اليت ُرفض اإلذن ألصحاهبا بإقامة جتمعاهتم       ، وباخنفاض عدد  ٢٠١١يف عام   
 عدة حاالت جلأت فيهـا      ٢٠١٣ومع ذلك، الحظت منظمة هيومن رايتس ووتش يف عام          

           الشرطة إىل العنف ضد األشخاص الذين شاركوا يف احتجاجات سـلمية، وأن الـسلطات             
 معتدون جمهولو اهلويـة ضـد حمـتجني         مل حتقق فعلياً يف سلسلة من اهلجمات اليت قام هبا         

السالمة القانونيـة     أن القانون اجلديد يفتقر إىل     ٦والحظت الورقة املشتركة    . )١٢٧(سلميني
   .)١٢٨(باإلشعار باملظاهرات، فهو جييز للشرطة إعطاء رأي حيظر التجمع فيما يتعلق

اركة الفعالـة    أن السلطات مل ختفق فقط يف ضـمان املـش          ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٦٨
بل جلأت أيضاً إىل استخدام أفراد الشرطة        للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان،       

وهناك دعاية حكومية ضد املشاركني يف محاية حقـوق         . )١٢٩(بصورة واسعة لتقييد عمل املدافعني    
نية واألقليـات الدينيـة     النساء، واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسا         
 عن الدعاية ضـد     فضالً والوطنية، واجلنود، ومراقيب االنتخابات ودعاة االندماج األورويب ألرمينيا،       

الشكاوى املتعلقـة باألعمـال االنتقاميـة        و .)١٣٠(أجنبياً متويالً املنظمات غري احلكومية اليت تتلقى    
وق اإلنسان ال تسجل على النحو الصحيح       والتخويف املقدمة من املنظمات والناشطني يف جمال حق       

اعتداءات وأفعال العنف ضد املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان            بوجه عام، ويرتكب أفراد الشرطة    
 احلكومة باإلعراب عن دعمها لعمل املـدافعني        ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣١(ويشجعون عليها 

عاملني يف جمال حقوق املرأة وفئـة       بوضع ضمانات وآليات قانونية من أجل ال       و عن حقوق اإلنسان،  
   .)١٣٢(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية املثليات واملثليني

 أن عملية االنتخابات ال تزال من بني العمليـات املؤسـسية            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٩
قوق اإلنـسان التـابع   نّوه مكتب املؤسسات الدميقراطية وح   و .)١٣٣(األكثر إشكالية يف نظام اإلدارة    

بالتعـديالت   )مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان     (ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      
، مبا يف ذلك تـوفري سـبل االنتـصاف          ٢٠١١اإلجيابية اليت أدخلت على قانون االنتخابات لعام        

. )١٣٤(القضائية بالنسبة جلميع املنازعات االنتخابية وختصيص حصص للمرأة يف اللجـان االنتخابيـة       
هناك حاجـة إىل    دميقراطية، ف  انتخابات املكتب أن التشريع ال ميكن أن يكفل لوحده إجراء         وأوضح

 أن االفتقار إىل اإلرادة السياسية يف تنفيذ القانون         ١وذكرت الورقة املشتركة     .)١٣٥(اإلرادة السياسية 
وسـلط مكتـب    . )١٣٦(التزوير يف االنتخابـات    استغالل الثغرات القائمة يف التستر على      أسفر عن 

 توصلت إليها بعثات مراقبـة      االستنتاجات اليت  املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الضوء على     
مجيـع   تنفيذ ودعت منظمة هيومن رايتس واتش إىل     . )١٣٧(٢٠١٣ و ٢٠١٢االنتخابات يف عامي    

التوصيات الواردة يف تقرير رصد االنتخابات الذي أعده مكتب املؤسسات الدميقراطيـة وحقـوق              
   .)١٣٨( كامالًاإلنسان تنفيذاً
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لضمانات القانونية، فإن نسبة النساء بـني أعـضاء   ا رغم  أنه٢والحظت الورقة املشتركة     -٧٠
 ٥٦ وزيراً وسبع نائبات وزير مـن بـني          ١٨ يف املائة، وهناك وزيرتان من بني        ١٠,٧الربملان تبلغ   
وأوصـت الورقـة    . وال يوجد نساء بني احملافظني اإلقليميني أو العمد أو نواب العمد          . نائب وزير 
   .)١٣٩(قوائم األحزاب السياسية ويف التدابري ذات الصلة برفع حصة متثيل املرأة يف ٢املشتركة 

  بظروف عمل عادلة ومواتية  احلق يف العمل ويف التمتع  -٥  
  أن تطبيق عقود العمل، وظروف العمل، واحلـد األدىن         ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٧١

لكثري عن  وال يعلم معظم العمال ا    . )١٤٠(واحلق يف الراحة مسائل ال تزال تطرح مشكلة        لألجر
 أدجمت هيئة تفتيش العمل يف هيئة التفتيش اخلاصة بالـصحة           ٢٠١٣ويف عام   . )١٤١(حقوقهم

. تتعلق بقضايا الصحة والسالمة     يف املائة من مهامها بعد ذلك      ٩٠ العامة واألوبئة وأصبحت  
وأوصـت  . )١٤٢(أدى عدم استقالل نقابات العمال وغريها من اآلليات إىل تفاقم احلالة           وقد
 اإلشـراف  منفصلة وتكليفها بوالية حمددة تتمثل يف       بإنشاء هيئة حكومية   ٢قة املشتركة   الور

   .)١٤٣(بفعالية على احترام حقوق العمل واعتماد تدابري ملنع التمييز يف العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -٦  
للجنة األوروبية للحقوق االجتماعية     ٢٠١٣أشار جملس أوروبا إىل استنتاجات عام         -٧٢

كافيـة وأن احلـد األدىن السـتحقاقات         اليت تفيد أن التغطية الشخصية للرعاية الطبية غري       
   .)١٤٤(الئق الشيخوخة غري

 أن الدولة مل توفر الضمانات الراميـة إىل محايـة حقـوق             ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧٣
 ألغراض احتياجات اجملتمع والدولة، وذكـرت أشخاصـاً         مواطنيها الذين مت التصرف يف ممتلكاهتم     

وأوصـت  . )١٤٥(تعرضوا للتشريد بسبب عدم حصوهلم على مسكن بديل بعد مصادرة أراضـيهم           
 بإجراء تعديالت تشريعية، مبا يف ذلك توضيح أسـباب االحتياجـات العامـة،              ٢الورقة املشتركة   

سب وضمان إتاحة سـبل الوصـول إىل        وضمان مشاركة أصحاب املصلحة، وتقدمي التعويض املنا      
   .)١٤٦(املنظمات غري احلكومية للطعن يف األعمال غري املشروعة اليت تقوم هبا اهليئات اإلدارية

 أن التوسع يف أنشطة التعدين، والبناء غري املـسؤول،          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧٤
وقدمت الورقـة   . صول عليها  يهدد نوعية املياه وإمكانية احل     واملزارع السمكية يشكل خطراً   

   .)١٤٧(هبذا اخلصوص  توصيات٢املشتركة 

  احلق يف الصحة   -٧  
 أن التمييز يف احلصول على الرعايـة الـصحية واسـع            ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٧٥

 من اخلدمات، أو تضررها     االنتشار من حيث حرمان الفئات املهمشة أو املستضعفة اجتماعياً        
وال توجد آليات فعالة لضمان     . )١٤٨(ريها بسبب ارتفاع التكاليف   من ذلك بنسبة أكرب من غ     

   .)١٤٩(حق الفئات الضعيفة يف الرعاية الطبية اجملانية
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 احلواجز اليت تعترض إمكانية الوصول إىل برامج العالج ٢والحظت الورقة املشتركة   -٧٦
طة يف الـربامج    ببدائل امليثادون حلقن متعاطي املخدرات، وأوصت بوضع حد ملشاركة الشر         

   .)١٥٠(ومواءمة املبادئ التوجيهية الوطنية مع توصيات منظمة الصحة العاملية
 تدهور احلالة الصحية بني اجملتمعات احمللية يف املنـاطق          ٤والحظت الورقة املشتركة      -٧٧

القريبة من مواقع استخراج املعادن، وعدم وجود نظام شامل جلمع املعلومات عن التأثري الذي  
   .)١٥١(فه على الصحة وعدم انتظام توفري خدمات الرعاية الصحية اخلاصة هبذه اجملتمعاتختل
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل عدم كفاية تـوفري املـورفني واألدويـة                -٧٨

األفيونية القوية اليت تعرقل توفري الرعاية املخففة لألمل والتسبب يف معاناة املرضى امليئوس من              
 إىل شراء املورفني من أجل معاجلة األشخاص         أيضاً ٢ودعت الورقة املشتركة    . )١٥٢(شفائهم

   .)١٥٣(املصابني بأمراض هتدد حياهتم

  احلق يف التعليم   -٨  
 أنه على الرغم من اإلصالحات اليت أجريت، فقد أشارت ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٧٩

. عليه واإلنصاف يف جمال التعليم    تراجع نوعية التعليم وإمكانية احلصول       دراسات عديدة إىل  
وقد أدت مسألة عدم كفاية التشريعات الناظمة لقطاع التعليم إىل تدخل الدولة على حنو غري               

 يف  ٣٢,٤ حصول ويؤثر الفساد بصفة خاصة يف    . )١٥٤(ضروري يف أداء املؤسسات التعليمية    
ويـستمر  . )١٥٥(علـيم على حافة خط الفقر أو دونه على الت املائة من السكان الذين يعيشون  

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل  ٢,٥٦ رمبا اخنفض إىل   و اإلنفاق على التعليم يف االخنفاض    
وهناك عدم تكافؤ يف فرص الوصول إىل املدارس والتعلـيم          . )١٥٦(يف السنوات الثالث املقبلة   

أو  لريفيـة النائيـة،   اجلامعي بالنسبة للفئات الضعيفة، مثل أطفال األسر الفقرية واملنـاطق ا          
   .)١٥٧(األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات

 دوالر  ٢٠ ٠٠٠البـالغ مـا يعـادل       " بدل التجنيد " أن   ٥ورأت الورقة املشتركة      -٨٠
لرجال يف سن التجنيـد الـراغبني يف        لبالنسبة   ٢٠١٤الذي بدأ العمل به يف عام        و أمريكي،

   .)١٥٨(باهظة على الفقراء خلارججيعل تكاليف الدراسة يف ا، الدراسة يف اخلارج

  احلقوق الثقافية   -٩  
أن القرارات مل تنقح لالمتثـال   ومل حتدَّث أن التشريعات ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٨١

   .)١٥٩(٢٠٠٨التفاقية محاية التراث املعماري يف أوروبا اليت صدقت عليها أرمينيا يف عام 

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -١٠  
لألشـخاص    أن الفرص املتاحة للتعليم والعمل والترفيـه       ١ة املشتركة   ذكرت الورق   -٨٢

وتستمر الدولـة يف    . االجتماعية والعقلية والبدنية ال تزال حمدودة      - النفسية ذوي اإلعاقات 
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           . عدم كفالة مبادئ تكافؤ الفرص، وتوفري الترتيبات التيسريية املعقولة وتعميم التصميم العـام  
   .)١٦٠(نتهاكات إىل إجياد أية آليات قانونية لالنتصاف واملسؤوليةجتر اال وال
فيمـا خيـص     اجملتمعية ، ال يزال احلصول على اخلدمات     ٢ للورقة املشتركة    ووفقاً  -٨٣

األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يطرح مشكلة على الرغم من اعتماد االستراتيجية الوطنيـة             
تزال خـدمات    وال. وق األشخاص ذوي اإلعاقة   للصحة العقلية والتصديق على اتفاقية حق     

. بصورة غري طوعية   يودع األشخاص  الصحة العقلية تقدم يف مؤسسات الطب النفسي حيث       
   .)١٦١(وقد أدى ذلك إىل سوء معاملة املرضى وإيذائهم

  األقليات   -١١  
ألقليات بشأن محاية ا    الصادر عن اللجنة الوزارية    ٢٠١٢أشار جملس أوروبا إىل قرار عام         -٨٤

 التأكد من جعل إجـراءات     وتشمل املسائل اليت تستدعي إجراءات فورية     . )١٦٢(القومية يف أرمينيا  
اإلحصاءات، ومجع البيانات األخرى، املتعلقة باألقليات القومية مصنفة يتالءم مع مبادئ حريـة             

 ومواصلة التـشاور مـع    جلمع البيانات واحلماية،التحديد الذايت للهوية واملعايري املعترف هبا دولياً   
   .)١٦٣(املنتمني إىل أقليات قومية فيما يتعلق بإصالح احلكم احمللي األشخاص

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -١٢  
أشار مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف             -٨٥

املعايري القانونية الدولية واملعايري القانونيـة      هي دون مستوى     أوروبا إىل أن سياسات أرمينيا    
لالحتاد األورويب وغريها من املعايري القانونية األوروبية واملمارسات الوطنية املتعلقة بلم مشـل           

وال قـانون    األسر وإجراءات اإلقامة الدائمة، وإىل عدم وجود هيئات استشارية للمهاجرين،         
   .)١٦٤(قلة معنية باملساواةوال وكالة مست خمصص ملكافحة التمييز،

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية   -١٣  
هناك  ،)١٦٥(على اتفاقية آرهوس   تصديق أرمينيا  رغم  أنه ٢الحظت الورقة املشتركة      -٨٦

 ٤وأوصت الورقة املشتركة . )١٦٦(نقص يف مشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات املتعلقة بالبيئة  
اللجوء إىل احملاكم يف قـضايا       س حق املنظمات غري احلكومية يف      بتكري ٢والورقة املشتركة   

 أن احلكومة مل تأخذ يف حسباهنا       ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )١٦٧(متعلقة بالصاحل العام   بيئية
اإلنسان وباالقتصاد من جراء تـدهور   لدى منح تراخيص التعدين األضرار اليت ستلحق برفاه     

ت حقوق امللكية للمجتمعات احمللية واألفراد باختـاذ قـرار          وقد انتهك . )١٦٨(البيئة والتلوث 
  .)١٦٩( للتعدين يف غابة تيغوتيقضي بتخصيص األراضي
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