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 مقدمة

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١
وأُجـري  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣ دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   

وترأس وفـد   . ٢٠١٠مايو  / أيار ٦االستعراض املتعلق بأرمينيا يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف         
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلـق       . أرمينيا نائب وزير اخلارجية، أرمان كرياكوسيان     

  . ٢٠١٠مايو / أيار١٠بأرمينيا يف جلسته الثانية عشرة، املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  . البحرين وسلوفاكيا وفرنسا: لتيسري االستعراض املتعلق بأرمينيا) ثيةاجملموعة الثال(
، صدرت الوثـائق التاليـة لالسـتعراض        ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :بأرمينيا املتعلق
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت  )أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/8/ARM/1( ؛  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،       جتميع للمعلومات أعدته      )ب(  

  ؛)HRC/WG.6/8/ARM/2/ ()ج(١٥وفقاً للفقرة 
  ).A/HRC/WG.6/8/ARM/3() ج(١٥موجز أعدته املفوضية، وفقاً للفقرة   )ج(  

 أذربيجـان   وأحيلت إىل أرمينيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً            -٤
آيرلندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسـلوفينيا والـسويد وسويـسرا          واألرجنتني وأملانيا و  
وهذه األسئلة والـردود    . آيرلندا الشمالية ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    والنرويج وهولندا وامل  

   .لالستعراض الدوري الشاملاخلطية املقدمة من أرمينيا متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي 

  والت عملية االستعراضموجز مدا  -أوالً   

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   -ألف   

أفاد رئيس الوفد يف بيانه االفتتاحي بأنه جرت مناقشة التقرير الوطين يف مائدة مستديرة             -٥
وقال إن أرمينيا استوفت التزاماهتا بتقـدمي التقـارير إىل هيئـات            . مع املنظمات غري احلكومية   

 وأوائل عـام    ٢٠٠٩األمم املتحدة، وقدمت مجيع التقارير املتأخرة يف هناية عام          يف  عاهدات  امل
ومنذ أن أصبحت عضواً يف األمم املتحـدة يف عـام           . ، يف شكل تقارير دورية جممعة     ٢٠١٠
، تعاونت أرمينيا بنشاط مع خمتلف هيئات ووكاالت األمم املتحدة هبدف محاية وتعزيز             ١٩٩٢
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املكلفني بواليات يف   ، دعوة دائمة إىل مجيع      ٢٠٠٦أبريل  /نيسانوقدمت، يف   . حقوق اإلنسان 
 .اإلجراءات اخلاصةإطار 

 معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، ٥٠وقد انضمت أرمينيا إىل أكثر من         -٦
ووقعت على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق   

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري         هبا، واالتفاقية   
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهي حاليا يف مراحل خمتلفة            

  .من عملية التصديق
وعالوة على  . ٢٠٠٣واعُتمد القانون املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام            -٧

، عهدت إىل أمني املظامل مهام اآللية الوقائية الوطنية، عمال بـالربوتوكول االختيـاري              ذلك
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٧وأدخل التعديل الذي أجري للدستور يف       . التفاقية مناهضة التعذيب  

 حتسينات جوهرية، يف مجلة أمور، على األحكـام املتعلقـة بـاحلقوق واحلريـات               ٢٠٠٥
  . أكثر اتساقاً مع متطلبات العهدين الدوليني حلقوق اإلنساناألساسية، مما جعلها

وُبذلت جهود لكي يعترف اجملتمع الدويل باإلبادة اجلماعية لألرمن، ليس من أجـل       -٨
سيادة القانون الدويل والعدالة فحسب، ولكن أيضا ملنع تكرار مثل هذه اجلرائم يف املستقبل              

، بذلت أرمينيا نشاطاً يف األمم املتحدة، واختذت        ويف هذا الصدد  . وعدم اإلفالت من العقاب   
مـارس  /ومـؤخراً، يف آذار   . مبادرات إلصدار قرارات بشأن منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة        

الـذي  " منع اإلبادة اجلماعية  "، اعتمد جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع القرار املعنون         ٢٠٠٨
  . بلدا٦٢ًقدمته أرمينيا وشارك يف تقدميه 

مينيا أن حق الشعوب يف تقرير املصري من حقوق اإلنسان األساسية الـيت                  وترى أر   -٩
ال غىن عنها وتتخذ خطوات ثابتة لتحقيقه، مسترشدة يف ذلك بأن مبدأ حق الـشعوب يف                
تقرير املصري من املبادئ امللزمة واملعترف هبا على النطاق العاملي يف الوقت احلايل ومن قواعد               

وتلتزم أرمينيـا حبـزم   . نون الوطين األساسية جلميع الدول، دون استثناء    القانون الدويل والقا  
مبمارسة حق شعب ناغورين كاراباخ يف تقرير املصري وتساعد، نتيجة اللتزاماهتا الدولية أيضاً، 

وتشكل . على تعزيز مجيع احلقوق األساسية لشعب ناغورين كاراباخ بكافة الوسائل املمكنة          
ي املفروضة على أرمينيا وناغورين كاراباخ عائقـاً خطـرياً أمـام            سياسة احلصار االقتصاد  

املمارسة الكاملة للحق يف التنمية وحقوق أخرى كثرية، مبا يف ذلك، أوال وقبل كل شـيء،                
  .احلقوق السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية

بعقوبـة  وينص الدستور على احلق يف احلياة كما ينص على احلق يف عدم احلكـم                 -١٠
 بشأن إلغـاء    ٦، صدقت أرمينيا على الربوتوكول رقم       ٢٠٠٣ويف عام   . اإلعدام أو تنفيذها  

عقوبة اإلعدام وعلى اتفاقية جملس أوروبا حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية،              
ومل . وحذفت عقوبة اإلعدام من القانون اجلنائي اجلديد      . ١٣ووقعت على الربوتوكول رقم     

  .  منذ استقالهلا أي عقوبة باإلعدامتنفذ أرمينيا
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وُبذلت جهود تشريعية ومؤسسية كبرية للقضاء على التعذيب وغريه من ضـروب              -١١
وصدقت أرمينيا على مجيع معاهدات األمـم املتحـدة         . املعاملة أو العقوبة القاسية أو املهينة     
ذة حالياً على شـروط     وتنص اإلصالحات التشريعية املنف   . وجملس أوروبا املتصلة هبذه املسألة    

وعلى الـرغم مـن األحكـام       . مسبقة أساسية لوضع نظام مستقل ملراقبة أماكن االحتجاز       
املنصوص عليها يف اإلصالحات التشريعية، فإنه ال تزال هناك مسائل حتتاج إىل العنايـة وإىل               

  .مزيد من التحسني على املستوى التنفيذي
والقانون األساسي الذي يـنظم     . ن والدين وينص الدستور على حرية الفكر والوجدا       -١٢

 ٢٠٠٣واعتمد يف عـام     ". حرية الضمري واملنظمات الدينية   "أنشطة املنظمات الدينية هو قانون      
ويف السنوات اليت أعقبت االستقالل، اختذت أرمينيا خطوات جديـة          ". اخلدمة البديلة "قانون  

  . منظمة٦٦ملنظمات الدينية املسجلة  عدد ا٢٠٠٩لضمان التنوع الديين يف البلد، وبلغ يف عام 
وحرية وسائط اإلعالم، وغريها من     . ويكفل الدستور حق كل فرد يف حرية التعبري         -١٣

ويكفل الدستور احلق يف حرية التجمع الـسلمي        . وسائل اإلعالم اجلماهريي مكفولة أيضاً    
قـانون تنظـيم    "  وترد اإلجراءات احملددة ملمارسة احلق يف التجمع السلمي يف        . وغري املسلح 

  ).٢٠٠٤" (االجتماعات واجلمعيات واملسريات واملظاهرات
وال يزال العمل على زيادة فرص احلصول على خدمات الرعاية الـصحية بـأجر                -١٤

. مناسب واالستمرار يف حتسني خدمات الرعاية الصحية من األولويات يف السياسة احلكومية           
ر عن األصل أو العرق أو اجلنس أو اللغـة أو           واحلق يف التعليم مكفول للجميع بصرف النظ      

والتعليم األساسي ملزم للجميع والتعليم الثانوي      . الدين أو اآلراء السياسية وغريها من اآلراء      
وهناك فرص للتعليم يف املؤسسات التعليمية      . ويف املؤسسات التعليمية اململوكة للدولة باجملان     

  . يا أيضاً باجملانالثانوية الفنية واملهنية واملعاهد العل
. ، سترأس أرمينيا جلنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة        ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي     -١٥

، وافقت احلكومة على الورقة املفاهيمية بشأن السياسات اجلنسانية         ٢٠١٠فرباير  / ويف شباط 
ـ         ٢٠١٤-٢٠١٠يف أرمينيا يف الفترة      . ة اليت وضعت باالشتراك مع املنظمات غـري احلكومي

ضمان حتقيق املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص        " حالياً وضع مشروع قانون بشأن       وجيري
    ".بني الرجال والنساء

 ويف . وتعد مكافحة االجتار بالبشر من األولويات اليت هتتم هبا احلكومة يف أرمينيـا              -١٦
 الربنـامج   وجيري حالياً إعداد  . ، اختذت إجراءات لرعاية ضحايا االجتار بالبشر      ٢٠٠٨عام  

وتقوم املنظمات غري احلكومية    . ٢٠١٢-٢٠١٠الوطين الثالث ملكافحة االجتار بالبشر للفترة       
 عن طريق مجلة أمور، منـها تقـدمي الـدعم    بشريف أرمينيا بدور هام يف مكافحة االجتار بال   

  .لضحايا االجتار
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 يف  ون األسـرة  وترد األحكام اليت تدين العنف ضد املرأة يف القانون اجلنائي وقـان             -١٧
وهناك مشروع قانون بشأن العنف املرتيل وتوضع اآلن الصيغة النهائيـة ملـشروع             . أرمينيا

، أنشئت بقرار من رئيس جملس      ٢٠١٠مارس  /ويف آذار .  إىل اجلمعية الوطنية   القانون لتقدميه 
  .الوزراء اللجنة املشتركة بني الوكاالت ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس

وتوجد يف أرمينيا   . قت أرمينيا على معظم الصكوك الدولية اهلامة حلقوق األطفال        وصدَّ  -١٨
، اعتمدت اخلطـة    ٢٠٠٣ويف عام   . هيئة تشريعية رئيسية معنية بتحقيق ومحاية حقوق األطفال       

، طبق نظـام ثالثـي      ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠١٥-٢٠٠٤الوطنية حلماية حقوق الطفل للفترة      
  . ومصاحل األطفال على املستويات الوطين واإلقليمي واحملليلتوحيد وتنسيق احلماية حلقوق

ووضع يف أرمينيا إطار تشريعي مناسب لضمان مجيع احلقوق واحلريات لألقليـات              -١٩
وتتعاون أرمينيا بنشاط مع جملس أوروبا يف املسائل املتعلقة باألقليات          . اليت تعيش يف أراضيها   

ن األقليات القومية خطوة هامة لـضمان محايـة         وكان إنشاء جملس التنسيق لشؤو    . القومية
األقليات الوطنية، وتعزيز عالقاهتا اجملتمعية، وحتسني فعالية اجلهود اليت تبذهلا الدولة فيما يتعلق 

  . بالقضايا التعليمية والثقافية والقانونية وغريها من القضايا احملددة
كافحة مجيـع أشـكال التمييـز    وتعلق السلطات األرمينية أمهية كبرية أيضاً على م     -٢٠

وتستند اإلصالحات القانونية والتدابري العملية اليت      . العنصري على الصعيدين الوطين والدويل    
ويف السنوات األخرية، أصبح التحريض على . تقوم هبا أرمينيا إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان

تقوم هبا أذربيجان، مـصدراً     كراهية األرمن وأرمينيا، فضال عن الدعاية املعلنة للحرب اليت          
وال تشكل مظاهر التعصب وانتشار كراهية األجانب املوجهـة ضـد األرمـن             . لقلق كبري 

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان فحسب، ولكنها تثري أيضاً القلق فيما يتعلـق بـضمان              
عـن  وأعرب عدد من هيئات الرصد املستقلة املعروفة        . السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة    

ودعت أرمينيا مراراً اجملتمع الدويل، وخاصـة جملـس حقـوق           . قلقها العميق هلذا السلوك   
  .اإلنسان، إىل اختاذ تدابري لوقف هذه الظواهر ومنعها

واختذت أرمينيا مجيع التدابري املمكنة لضمان محاية حقوق اإلنسان لألشخاص الذين             -٢١
وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلت علـى        . ايطلبون اللجوء واملعترف هبم كالجئني يف أرميني      

 الجئ من أذربيجان، فإن أرمينيـا        ٤٠٠ ٠٠٠مدى سنوات من أجل حل مشاكل أكثر من       
ويلزم مواصلة املساعدة اليت    . مل تتوصل حىت اآلن إىل حل كامل ملشكلة السكن اخلاصة هبم          

  . يقدمها اجملتمع الدويل يف هذا الشأن
واملكلفـني بواليـات يف إطـار       لتعاون مع مجيع اهليئات الدولية      وستواصل أرمينيا ا    -٢٢

اإلجراءات اخلاصة على املستويني اإلقليمي والدويل، وستوسع أيضاً تعاوهنا مع جملس حقـوق             
اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملستشار اخلاص لألمني العام املعين            

  .مبنع اإلبادة اجلماعية
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -ء با  
تقـديره  وأعرب عدد من الوفود عن      .  وفداً ببيانات  ٤٧أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٣
أعرب عدد من الوفود عن شكره      و.  الوفد قدم من العرض الشامل امل  الوطين ألرمينيا و  تقرير  لل

املقدمـة  توصيات  وترد ال . اليت أعدهتا سلفاًً  سئلة  على األ املقدمة  لردود اخلطية   لألرمينيا  أيضاً  
  . الثاين من هذا التقريرفرعيف ال أثناء احلوار

 الـيت   للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت اختذت أذربيجان عن التدابري    سألت  و  -٢٤
االعتداءات الـيت وقعـت علـى    كذلك للتحقيق يف   و،  نتخابات الرئاسية يف أعقاب اال  وقعت  
 والحظت أذربيجان أن التقرير الوطين يتضمن مالحظات غـري          .ني عن حقوق اإلنسان   فعاملدا

، لساجملأن   اليت ذكر فيها     رسالة رئيس جملس حقوق اإلنسان    إىل   أذربيجان   توأشارصحيحة  
املبني يف  على النحو   مم املتحدة   سينضم إىل املوقف الرمسي لأل     بصفته هيئة فرعية للجمعية العامة،    

 سيادة مجهورية أذربيجـان   اجمللس، لذلك،   حيترم   و . املعنية  األمن وجملسة العامة   جلمعيقرارات ا 
  .أذربيجان توصياتوقدمت .  داخل حدودها الدولية املعترف هباوسالمة أراضيها

الحظ و. وأشار لبنان إىل العالقات األخوية اليت تربط الشعب اللبناين بالشعب األرمين            -٢٥
معاهدات حقوق اإلنـسان، وتعاونـت   معاهدة من  ٥٠أكثر من انضمت إىل أن أرمينيا  لبنان  

. نومبادئ حقوق اإلنسان يف الدستور والقان     أدرجت  بشكل وثيق مع هيئات حقوق اإلنسان و      
وحرية الرأي   ، حلماية حرية الفكر والوجدان والدين     بذولة يف أرمينيا  هود امل جلوأثىن الوفد على ا   

قدم و.  وتعزيز حقوق النساء واألطفال    ،ةيالصحالرعاية  والتعليم  إىل  وصول  ال وحتسني   ،التعبريو
  .توصيةلبنان 
ألنـشطة الـيت    وباتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      باالهتمام الكبري بال  وأشادت مصر     -٢٦

املفاهيمية بشأن السياسات   ورقة  الاعتماد   ورحبت ب  .تضطلع هبا اللجنة الوطنية حلماية األطفال     
ورأت أن اآللية الوطنية املعنية برعايـة ضـحايا          ٢٠١٤-٢٠١٠رة  اجلنسانية يف أرمينيا يف الفت    

  .وقدمت مصر توصيات.االجتار باألشخاص تطور مهم للغاية
كـبري يف   الخنفاض  ت اال التقدم احملرز يف جمال الرعاية الصحية، وأبرز      برحبت اجلزائر   و  -٢٧

 إىل  لـة أمـور،   يف مج   باجلهود الرامية،  ت أيضاً رحبو. ٢٠٠٩ألطفال يف عام    اوفيات   معدل
قـوق  الربنامج الـوطين حل   عن  وسألت  . الئقة للسكان معيشية  مكافحة الفقر وضمان ظروف     

  . وقدمت توصيات.  ملكافحة االجتار باألشخاصةطنيوكذلك عن الربامج الواإلنسان 
 االحتـاد  قرون عالقات وثيقة مع    كانت هلا منذ عدة   ذكر االحتاد الروسي أن أرمينيا      و  -٢٨

جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       اد بالتقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات الدولية يف       الروسي، وأش 
النظـامني التـشريعي والقـضائي      إصالح   و ىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،    إاالنضمام  ب

ـ لتحسني  الذي مت االضطالع به     ، والعمل   واننيم إنفاذ الق  الوطنيني، ونظا  املعيـشة   ستوياتم
  .دم االحتاد الروسي توصياتوق. ونوعية احلياة
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ستراتيجية حمددة بشأن اإلعانات العائليـة  اوسألت اجلماهريية العربية الليبية عن وجود       -٢٩
وسألت أيضاً عن أماكن رعاية األطفال خالف       . الرعاية للمعوقني  واملعاشات التقاعدية وحتسني  

تقرير الوطين من أن التعلـيم      وطلبت مشرية إىل ما ورد يف ال      . مالجئ األيتام أو األسر الكفيلة    
. االبتدائي إلزامي باستثناء بعض احلاالت املنصوص عليها يف القانون عن ما هي هذه احلـاالت              

  .توصياتوقدمت 
وهنـأ   . عن حقوق اإلنسان   نيجتارب أرمينيا مع املدافع   عن   الكرسي الرسويل سأل  و  -٣٠

أطفـال  بتحسينات فيما يتعلـق      والحظ ال  كبري يف معدل وفيات الرضع    الخنفاض  االالبلد على   
بـادرات   امل عنمعدل الوفيات املتصلة بالوضع وسأل      إزاء ارتفاع    قلقالوأعرب عن   . الشوارع

  .اتتوصي وقدم الكرسي الرسويل. ألشخاصملكافحة االجتار بااليت اختذت 
الرعايـة  وصول إىل املرافق الـصحية و  ال وبا األولوية املعطاة لتحسني فرص    كوأبرزت    -٣١

وأشـارت أيـضاً إىل     . لعيادات اخلارجيـة  بالتايل يف عدد الزيارات السنوية ل     زيادة  الية و الصح
وارتفاع معدالت االلتحاق باملدارس    مثل معدل وفيات األطفال،     التحسن يف مؤشرات أخرى     

  .كوبا توصيةوقدمت . بالقراءة والكتابةاالبتدائية واإلملام 
بادة اجلماعية واملعاقبة عليها حتـدد بوضـوح        وأكدت تركيا أن اتفاقية منع جرمية اإل        -٣٢

األفعال اليت تشكل جرمية اإلبادة اجلماعية من الناحية القانونية، وذكرت أنـه ينبغـي عـدم                
 وعدا ذلك، سيكون هناك خطر االعتـداء علـى          .استخدام هذا املفهوم إال يف سياقه القانوين      
برتاع ناغورين كاراباخ، أيدت تركيـا      وفيما يتعلق   . سيادة القانون، وتقويض سالمة االتفاقية    

. التسوية السلمية عن طريق املفاوضات بني أرمينيا وأذربيجان حتت رعاية جمموعـة مينـسك             
وشددت تركيا على أن حتقيق تسوية سلمية للرتاع وإهناء احتالل أراضـي أذربيجـان تعـد                

  .صيةتركيا تووقدمت  .متطلبات ضرورية لتصحيح سجل حقوق اإلنسان يف أرمينيا
أرمينيا يف قطاعي الصحة والتعلـيم      اليت قامت هبا    اإلصالحات  وشددت اهلند على      -٣٣

ألمهية ل ا عن تقديره  توأعرب. لتحقيق املساواة بني اجلنسني    اليت اختذت    وأشارت إىل التدابري  
ات بـشأن مـا إذا كانـت        ـقوق األقليات القومية، وطلبت توضيح    اليت توليها أرمينيا حل   

     .  الوطنية حلقوق اإلنـسان    اتؤسس مثل امل  حقوق اإلنسان دور ومسؤوليات   للمدافعني عن   
  .توصياتاهلند مل تقدم و

 اً، يف مجلة أمور، على    أرمينيا قريب تصدق  وأعربت إسبانيا عن ارتياحها الحتمال أن         -٣٤
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،       الدويل  الربوتوكول االختياري للعهد    

 اسبانيا أرمينيا على    توهنأ. التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       وا
 بإلغاء عقوبـة  تمجيع اإلجراءات اخلاصة ورحب إىل  لتوجيه دعوة مفتوحة    الذي اختذته   قرار  ال

  .وقدمت توصيات. اإلعدام
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ـ اليت اختذت اخلطوات علماً بالواليات املتحدة األمريكية    وأحاطت    -٣٥  حالـة  سنيلتح
ت الواليات املتحدة بـالعفو الـذي صـدر يف          يف حني أشاد  و. حقوق اإلنسان يف أرمينيا   

ألسـباب   من املعـتقلني      شخصاً ٣٠أسفر عن إطالق سراح     والذي   ٢٠٠٩ هيوني/حزيران
. قيـد االحتجـاز   ال يزالون   األشخاص اآلخرين الذين    إزاء  عن قلقها    تأعربفقد  سياسية،  

بإزالة صفة اجلرمية    تاإلعالم، ورحب ط  وسائة عن أملها يف استقالل      أعربت الواليات املتحد  و
  .توصياتوقدمت . عن التشهري يف وسائل النشر

لتحـسني وضـع املـرأة      بأرمينيا للخطة الوطنية اليت وضعتها      ندونيسيا  إوأشادت    -٣٦
اء، لرجال والنـس  تحقيق املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني ا        املتعلق ب  قانونالشروع  ملو

فيما يتعلق بدور املرأة      مستمرة األبوية والتمييز والقوالب النمطية   أن املواقف   الحظت  ولكن  
  .وقدمت توصية. اختذت ملعاجلة هذه املسألةيف اجملتمع، وسألت أرمينيا عن التدابري اليت 

. وأشارت الصني إىل القوانني والسياسات املعتمدة حلماية وتعزيز حقوق اإلنـسان            -٣٧
تدابري الوالحظت  . على نتائج أرمينيا البارزة يف جماالت الرعاية الصحية واالجتماعية         توأثن

اليت اختذت لتدابري سألت عن او. واألشخاص ذوي اإلعاقةلنساء واألطفال  اليت اختذت بشأن ا   
. دائممأوى  الجئني اليت تفتقر إىل      من عائالت ال   ٤ ٠٠٠ و ٣ ٥٠٠أوضاع ما بني    لتحسني  
  .يةوصتالصني وقدمت 

ـ أرمينيا  علماً مع التقدير بالتزام     املكسيك  أحاطت  و  -٣٨ صكوك الدوليـة حلقـوق     بال
تعاوهنا مع اإلجـراءات    من  تصديقها على املعاهدات الدولية و     من   بني امل نحوالاإلنسان، على   

  .وقدمت املكسيك توصيات. اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
 تكثيف اجلهود الراميـة إىل حتقيـق      مجهورية إيران اإلسالمية أرمينيا على    وشجعت    -٣٩

 مـن   على قانون العمـل   اليت أدخلت   التعديالت  بوأحاطت علما   . األهداف اإلمنائية لأللفية  
وأشارت أيضا إىل اعتمـاد     . منع السخرة ، يف مجلة أمور، ضمان املساواة يف احلقوق و        أجل

 وفـريوس نقـص     ، والفقر، ألشخاصسلسلة من اخلطط والربامج الوطنية ملكافحة االجتار با       
  .يران توصياتإقدمت و. اإليدز/املناعة البشرية

تصديق أرمينيا على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة         بورحبت سلوفينيا     -٤٠
ة توصـي ، على الرغم من     وقايةالوطنية لل ية  إلنشاء اآلل  اعن قلقه وأعربت مع ذلك    . التعذيب

ن قلقهـا   ـوأعربت أيضاً ع  . م املوافقـة على ذلك    بعد دوليني ال رباءاخلتمع املدين احمللي و   جملا
قـدمت  و. التعذيب وسوء املعاملة يف السجون ومراكز الـشرطة       إزاء التقارير الواردة بشأن     

  .سلوفينيا توصيات
 التعديالت القانونية املقيدة حلريـة    بعض  إلغاء  اجلهود الرامية إىل    ب  آيرلندا  تورحب  -٤١

بعـض  قها السـتمرار وجـود      عن قل أعربت  و. اهراتاالجتماعات واملسريات واملظ  تنظيم  
أيضاً االفتقار إىل أحكام قانونيـة       والحظت آيرلندا . رية التجمع املقيدة حل األحكام التشريعية   



A/HRC/15/9 

GE.10-14940 10 

راميـة إىل  التمييز ضد املرأة، ورحبت بتعزيز السلطة القضائية والتشريعات احمللية ال     شاملة ملنع   
االدعاءات املتعلقة مبمارسة ضـغوط جـسدية       اء  التعذيب، ولكنها أعربت عن قلقها إز     منع  
  .توصياتآيرلندا قدمت و. توقيف واالستجواب اليت تتم بالشرطةليف عمليات انفسية و

أرمينيا لكوهنا طرفا يف معظم الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان       بهولندا  وأشادت    -٤٢
عربت عن قلقهـا بـشأن      وأ. إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة     املوجهة   دائمةالدعوة  للو

قيد يقانون وبشأن تعددية السياسية والعقائدية،  يدعى أهنا ختل بال   يف أرمينيا اليت    اإلذاعة  قوانني  
  .هولندا توصياتقدمت و. حرية التجمع

وأحاطت السويد علماً بالتشريعات القائمة لضمان حرية التعبري وأعربت عن قلقها             -٤٣
عة ولإلزعاج واالحتجاز التعسفي اللذين يتعرض هلمـا        للقيود املفروضة على تراخيص اإلذا    

وأشارت إىل التقارير الواردة بشأن عدم نزاهة القضاء، مبا يف ذلك لالنتهاكات            . الصحفيون
مارس، وسألت عن املبادرات    /الواسعة ملعايري احملاكمة العادلة يف األحداث اليت وقعت يف آذار         

  . سويد توصياتوقدمت ال. السياسية ملواجهة هذه القضايا
جمـال حقـوق    التثقيف يف   يف  اليت حققتها   أرمينيا لإلجنازات   باألرجنتني  شادت  وأ  -٤٤

 ،)٢٠١٥-٢٠٠٤ (ألطفـال وطنية حلماية حقـوق ا    العمل  الطة  خب أيضا   تورحب. اإلنسان
  .قدمت األرجنتني توصياتو). ٢٠١٥-٢٠٠٤(ستراتيجية للقضاء على الفقر إلواخلطة ا

إلغـاء عقوبـة    اليت حققتها أرمينيا، مبا يف ذلك إىل        اإلجنازات  ىل  إايطاليا  أشارت  و  -٤٥
نـشاء  معظم الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، وإ     االنضمام إىل   و،  ٢٠٠٣اإلعدام يف عام    

وشددت أيضاً على انضمام أرمينيـا إىل        .٢٠٠٤مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان يف عام        
 وإقامة حوار بشأن حقوق اإلنسان بني أوروبـا        جملس أوروبا، وإىل سياسة اجلوار األورويب،     

  .يطاليا توصياتإقدمت و. وأرمينيا
ال تزال قائمـة،    يف اجملتمع   املرأة ودورها   بشأن  النمطية  قولبة  والحظت النمسا أن ال     -٤٦

، ال تزال موجودة  اإلجنابية  العامة والصحة   وأن عدم املساواة يف الوصول إىل خدمات الصحة         
وطنية حلماية حقـوق األطفـال،      العمل  الطة  خبرحبت النمسا   و.  الريفية السيما يف املناطق  

وسـألت عـن    . متتعا كامالً قوقهم  ستضعفني حب متتع األطفال امل  أن عدم   ولكنها أشارت إىل    
  .وقدمت توصيات. ملعاجلة حالة املشردين داخليااليت اختذت تدابري ال

قـدم إىل   أرمينيا يف القرار امل   قامت به   وروغواي على الدور القيادي الذي      وأكدت أ   -٤٧
بـدء  بوغواي  ورحبت أور .  اجلماعية منع اإلبادة الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان بشأن       

قـدمت   و .البلدان اجملـاورة هلـا     بني أرمينيا و   األوضاع احلرجة املفاوضات من أجل حتسني     
  . توصياتأوروغواي

الصكوك الدولية  صك من    ٥٠طرف يف أكثر من     أن أرمينيا   قريغيزستان  الحظت  و  -٤٨
. احملـامني بشأن احملامـاة ونقابـة      لقوانني املعتمدة   لحلقوق اإلنسان، وأعربت عن تقديرها      



A/HRC/15/9 

11 GE.10-14940 

ـ ويف أرمينيا دور هام يقوم بأن نظام التعليم  الحظت أيضاً   و املتعلقـة  سائل أبرزت إدخال امل
   . توصياتقدمت قريغيزستانو.  الدراسيةملناهجاالصحة اإلجنابية يف ب

معـدل  اخنفـاض  إنشاء مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان، و     إىل  الربازيل  شارت  وأ  -٤٩
قيـود  للأعربت عن قلقها    و. إىل اإلجراءات اخلاصة  املوجهة  دائمة  الدعوة  ، وال وفيات الرضع 

 ،مفرط ضد املتظاهرين املـساملني    القوة بشكل   فروضة على الصحافة، واستخدام     املزعومة امل 
ملواجهـة  بري احملددة اليت جيري اختاذها      عن التدا وسألت  .  الدين والعقبات اليت تعترض حرية   

 .أرمينيـا يف  سياسات  الآثار األزمة املالية واالقتصادية على      عن  ضد املرأة، و  ارتكاب العنف   
  .قدمت الربازيل توصياتو

ردودهـا علـى   وشكرت اجلمهورية التشيكية أرمينيا على تقريرها الوطين وعلـى     -٥٠
 توأشـار . يف جمال حقوق الطفلليت يتم االضطالع هبا األعمال ا ب ت ورحب .ةسبقاملاألسئلة  

حقوق اإلنسان،  التثقيف يف جمال    تعريف التعذيب، وأماكن االحتجاز، و    علقة ب إىل القضايا املت  
  .توصياتية مهورية التشيكوقدمت اجل.  وقضاء األحداث، والعنف املرتيل،واحملاكمة العادلة

وخـصوصا االجتـار    باألشخاص  ملنع االجتار   تدابري اليت اختذت    وسألت أملانيا عن ال     -٥١
واجلهود املبذولة لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي        ،  ددة للضحايا احملربامج   وال بالنساء واألطفال، 

 .قدمت أملانيا توصيات و.ملكافحة هذه الظاهرة

ملؤسسات الدميقراطية وحقـوق    اوأشارت فرنسا إىل التوصيات اليت قدمها مكتب          -٥٢
االنتخابات العامة والرئاسية املقبلـة يف      التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن        اإلنسان  
على الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد   كانت ستصدق أرمينيا وسألت عما إذا  . أرمينيا

  .قدمت فرنسا توصياتو. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
أرمينيا على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ورحبت اليونان بتوقيع      -٥٣

وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري،           
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

التعذيب أعمال  قضاء على   للأرمينيا  تبذهلا  اليت  جهود  تأييدها لل أعربت اليونان عن    و. والثقافية
. يتعني القيام به  الذي  ال يزال هناك الكثري من العمل       وقالت إنه   واملعاملة الالإنسانية واملهينة،    

خطوة هامة حنو حتسني    املفاهيمية بشأن السياسات اجلنسانية     ورقة  الاعتماد  أن  اليونان  رأت  و
  .ياتقدمت اليونان توصو. وضع املرأة يف البلد

أرمينيا لتصديقها على عدد من الصكوك الدوليـة حلقـوق          بازاخستان  شادت ك وأ  -٥٤
وسألت عن التحـديات    . إلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    لائمة  هتا الد اإلنسان ودعو 

وقـدمت  . أطفال الـشوارع  املتعلقة ب شاكل  امل عناملظامل وطلبت معلومات     أمني   اليت تواجه 
 .كازاخستان توصيات
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قوق حل املؤسسي والتشريعي    هاأرمينيا لتعزيز إطار  اليت تبذهلا   هود  باجلكندا  ورحبت    -٥٥
لتحقيق يف التقارير أرمينيا على اوشجعت  . اإلنسان ودعوهتا الدائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة     

ألغراض االستغالل اجلنـسي    الذين يتم االجتار هبم     لألشخاص  اليت تفيد بأهنا ال تزال مصدراً       
  .وقدمت توصيات. سخرةوال
قد وقعت على نظام روما األساسـي     عن سرورها ملالحظة أن أرمينيا      قربص  وأعربت    -٥٦

وسـلمت بـأن     .واملعاقبة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية      للمحكمة اجلنائية الدولية و   
ل املستهجنة تقع   اجلماعات الوطنية أو اإلثنية أو العنصرية أو الدينية اليت عانت أهوال هذه األفعا            

على مواصلة جهودها الراميـة إىل      أرمينيا  وشجعت  . كاء الوعي ذعليها مسؤولية مضاعفة يف إ    
  .قربص توصياتوقدمت . يف البلدالتعليمية والثقافية احلياة زيادة مشاركة األقليات القومية يف 

 وخطة عمـل    ، ومؤسسات متخصصة  ، وجود إطار قانوين   إنبيالروس  والحظت    -٥٧
يف الدوليـة   ا   بالتزاماهت يف الوفاء السياسية   يف أرمينيا دليل على إرادهتا        حلقوق اإلنسان  وطنية
بيالروس لتعزيـز حقـوق     ا للجهود اليت تبذهلا     تقديرهت عن   وأعرب. حقوق اإلنسان جمال  

 .وقدمت توصيات. األقليات القومية يف البلد

قـوق  املختلفة حل  يف اجملاالت    أرمينياباجلهود اليت تبذهلا    واهلرسك  وأشادت البوسنة     -٥٨
يف صياغته  اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين و      الذي قام به    دور  الأن  الحظت  و. اإلنسان

قبلة للتعـاون مـع     اخلطط امل عن  زيد من املعلومات    امل، وطلبت   بعد ذلك ليس واضحاً متاماً    
  .البوسنة واهلرسك توصياتوقدمت  .اجملتمع املدين

عن طريق  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     باجلهود اليت تبذهلا أرمينيا     راق   الع تأشادو  -٥٩
 وإصدار  ،حبقوق اإلنسان، وانضمامها إىل املعاهدات الدولية     املعنية  إنشاء املؤسسات الوطنية    

  .توصيةوقدمت . دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
اجلهود اليت تبذهلا أرمينيا    ب الشمالية    آيرلندا عظمى و ملكة املتحدة لربيطانيا ال   ورحبت امل   -٦٠

 إىل إجراء حتقيق مستقل يف      تودع. لمساواة بني اجلنسني  للتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       
وأعربت عن اهتمامهـا    . ٢٠٠٨األحداث اليت أعقبت انتخابات عام      بتصلة  املوفاة  حوادث ال 

  .قدمت اململكة املتحدة توصياتو. ألشخاص با ملعاجلة االجتارتاليت اختذمبعرفة اخلطوات 
أمـني  مكتـب   نشاء  ، وإ إلغاء عقوبة اإلعدام  علماً مع االرتياح ب   هنغاريا  أحاطت  و  -٦١

 إىل  توأشار. اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة    مجيع  دائمة إىل   عوة  توجيه د  و ،املظامل
،  مجلة أمور  أعربت عن قلقها، يف   اهدات و عاملهليئات  واجبة   يف تقدمي التقارير ال    كبري ال تأخريال

ضـمانات  تقـدمي   لى أمهية   ت هنغاريا ع  وأكد. العنف ضد األطفال واالجتار بالفتيات    بشأن  
  .وقدمت توصيات. حقيقية الستقالل القضاء

. والحظت فنلندا أن هناك الكثري مما يتعني القيام به لضمان تنفيذ التشريعات القائمة              -٦٢
 ٢٠٠٨عـام   الرئاسـية يف    نتخابات  االأعقاب  وادث اليت وقعت يف     الحظت أيضاً أن احل   و
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قـدمت  و. حقوق اإلنسان ألرمينيا يف جمال    يف تنفيذ االلتزامات الدولية     عيوب  كشفت عن   
  .توصيات فنلندا
قـوق  املعنيـة حب  األمم املتحدة   آليات  لتزامها بالعمل مع    الأرمينيا  بأشادت النرويج   و  -٦٣

تقـارير  الإزاء  وأعربت عن قلقها    . به مكتب أمني املظامل   يقوم  ي  لعمل الذ با تاإلنسان، ورحب 
ملتابعة  اليت اختذت عن التدابري   سألت  و. ملعارضةات اليت يتعرض هلا أعضاء ا     ضايقالواردة بشأن امل  

من أجل ضمان السالمة للنساء املشاركات    جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       املقدم من   طلب  ال
 .قدمت النرويج توصياتو.  يف احلياة العامةعلى املشاركةهن تشجيعواحلياة السياسية يف 

آليـات جملـس    للتعاون مع   أرمينيا  يف  استعداد السلطات   علماً ب جيبويت  وأحاطت    -٦٤
 أرمينيا على التزامهـا  توهنأ. حقوق اإلنسان من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد      

  . توصياتوقدمت. ملواطننيميع ابضمان حياة كرمية جل
وطنية حلقوق   ال عملالطة  فيما يتعلق خب   الكويت باجلهود اليت تبذهلا أرمينيا       تواعترف  -٦٥

املرأة يف أرمينيا، فضال عـن      قوم به   لدور اهلام الذي ت   وأعربت أيضاً عن تقديرها ل    . اإلنسان
  .الكويت توصياتوقدمت . لرجال والنساءإسهامها يف تكافؤ الفرص بني ا

. سـية ادرجمال حقوق اإلنسان يف املنـاهج ال      إدماج التثقيف يف    با  ورحبت سويسر   -٦٦
يف أعقـاب   أعضاء املعارضـة    اليت تعرض هلا    وسوء املعاملة    عمليات االحتجاز     أن توأضاف

التسامح مع العنف الـذي      كانت نتيجتها هي القضاء على املعارضة و       ٢٠٠٨عام  نتخابات  ا
م على نوع اجلنس يف حميط األسرة ال يـزال          وأضافت أيضاً أن العنف القائ    . متارسه الشرطة 

  .سويسرا توصياتوقدمت . على نطاق واسعقائماً 
 عايريواملشريعاهتا  احملرز يف أرمينيا للمطابقة بني ت     لتقدم  عن امتناهنا ل  رومانيا  وأعربت    -٦٧

لة باجلهود املبذو أيضاً  شادت  وأ. مع اإلجراءات اخلاصة  اجليد  قوق اإلنسان وتعاوهنا    الدولية حل 
واعتـزام   مشروع قانون املساواة بني اجلنـسني        عن معلومات   تلتحسني وضع املرأة، وطلب   

  .قدمت رومانيا توصياتو. املرأةلنهوض بإنشاء آلية لرومانيا 
 باعتماد  ت ورحب ،نشاء مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان     إلأرمينيا  ببولندا  شادت  وأ  -٦٨

الذي أعربت عنه جلنة القـضاء      لماً بالقلق   أحاطت ع  و .سلسلة من اخلطط والربامج الوطنية    
بشأن أوضـاع   ، وجلنة حقوق الطفل     ألشخاصاالجتار با بشأن زيادة   على التمييز ضد املرأة     

  .بولندا توصياتوقدمت .  األيتاممالجئالذين يعيشون يف  واألطفال األطفالمن الالجئني 
كـاالت األمـم    وومينيا  أربالتعاون بني   الدميقراطية الشعبية   ورحبت مجهورية الو      -٦٩

إصدار دعـوة دائمـة إىل مجيـع       بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        املعنية ب املتحدة  
 .وقدمت توصية. اإلجراءات اخلاصة

تعزيز حقوق اإلنسان واإلصـالحات     وأشادت أوكرانيا باجلهود اليت تبذهلا أرمينيا ل        -٧٠
لتنفيذ التوصيات الصادرة عن جملـس      اختذت  اليت  لت عن التدابري    أوس. اليت أجريت يف البلد   
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قضائي واألجهزة املعنيـة بإنفـاذ   نظام الالواصلة إصالح مبأوروبا فيما يتعلق، يف مجلة أمور،       
. بشأن العنف املرتيل ضد املـرأة     اجملتمع املدين   وشاركت يف القلق الذي أعرب عنه       . األحكام
  .أوكرانيا توصياتوقدمت 

يف أرمينيا حققت   اخلاصة  ات  التحقيقدائرة  أن  بوفد  ه، أفاد ال  أعالاألسئلة  ورداً على     -٧١
للمحاكمة اجلنائية   الشرطة   رجالمن   أربعةقدمت  االستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني و     يف  

استناداً إىل مواد مسجلة     ٢٠٠٨مارس  /آذاراليت وقعت يف    حداث  األيف قضيتني فيما يتعلق ب    
 ،املخصـصة  الربملانية   ةواللجن ،ات من اخلرباء املستقلني   جمموعمن  بالفيديو مت احلصول عليها     

ت احملكمـة   حكمو. من أشخاص آخرين  فضالً عن مواد مسجلة بالفيديو مت احلصول عليها         
  . وأوقعت عليهم العقوبات املناسبة ألفعاهلمالشرطةأفراد  إدانةب

 أفـادت   تجزين بالـشرطة،  ألشخاص احمل احلبس االنفرادي ل  وفيما يتعلق بادعاءات      -٧٢
  . أرمينيا بأنه مل توجد حاالت ملثل هذا االحتجاز

دعاءات املتعلقة بالضرب أو املعاملـة      مخس قضايا جنائية يف اال    تحقيق يف   ال ىوجر  -٧٣
مة ومل تثبت صحة أي     يوأجريت التحقيقات السل  .  أو الالإنسانية من جانب الشرطة     القاسية

  .  سحبت مجيع الشكاوى وأقوال الشهودقدوفضالً عن ذلك، ف. من االدعاءات بسوء املعاملة
 ٢٠٠٨مـارس   /آذاراليت وقعـت يف     حداث  ومل يكن احتجاز األفراد فيما يتصل باأل        -٧٤

ائر بطريقة غـري    ألسلحة والذخ اختزين  من بينها   ،  ولكن الرتكاهبم جرائم جنائية   ألسباب سياسية   
مارس /سباب سياسية قبل آذار   يدَّعون احتجازهم أل  العديد من األفراد الذين     وقد أدين   . مشروعة
  .  واخليانة العظمى عن جرائم مثل الدعارة وشراء أسلحة بوجه خمالف للقانون٢٠٠٨
وينص الدستور على أساليب    . القضاةاستقالل  والقانون يف أرمينيا    دستور  الويكفل    -٧٥

ـ             م عمل القضاة وأعضاء احملكمة الدستورية، كما ينص على القواعد واإلجراءات الـيت حتك
 .مساءلتهم من الناحية اإلدارية

اختاذ إجراءات قانونيـة    ال  و،  لقضاة وأعضاء احملكمة الدستورية   احتجاز ا جيوز  ال  و  -٧٦
،  أو احملكمة الدستورية، على التوايل     جملس العدل مسؤولية إدارية، من دون موافقة      لتحميلهم  

قضاة وأعضاء احملكمة   يف ال وال جيوز توق  . كما ال جيوز أن ميثل هؤالء أمام احملاكم كمتهمني        
. مباشرةبعد ارتكاهبا أثناء ارتكاب جرمية أو التوقيف تم فيها يالدستورية، إال يف احلاالت اليت   

رئيس مجهورية أرمينيا وكـذلك     ،  وجه السرعة  علىُيبلَّغ هبذا التوقيف،    يف هذه احلاالت،    و
 .رئيس حمكمة النقض أو رئيس احملكمة الدستورية، على التوايل

أُنشئت مبوجـب   اليت  املستقلة  يئات  اهلمن خالل   وميارس اجلهاز القضائي استقالليته       -٧٧
كفل استقالل السلطة القضائية،    كل ما ي  تنظيم  دف إىل   ـيهي  ذرمينيا، ال ألالقانون القضائي   
سؤولية تأديبية فيمـا يتعلـق      مبهد إىل جملس العدل     وُع. هموتقاعدالقضاة  مبا يف ذلك تعيني     

 . ضايا هامة أخرىقببالقضاة و
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عملية مستمرة تنفذ بالتعاون مع املنظمات الدولية املختلفة،        فهو  تدريب القضاة   أما    -٧٨
.  يف أوروبامبا يف ذلك األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون   

تفاقيـة األوروبيـة    قضاء األحداث واال  للقضاة يف اجملاالت املتصلة ب    التدريب املستمر   ُوفِّر  و
 .  املهنيةم، هبدف تعزيز قدراهتاهلامةحلقوق اإلنسان وغريها من القضايا القانونية 

لتعذيب، وفقـا للمعاهـدات     لتعريف  إدراج  يلزم تعديل القانون اجلنائي من أجل       و  -٧٩
 . هذه يف الوقت احلايلعملية التعديل جتري و. الدولية

. التمييز بني اجلنسني يف املاضي القريـب      ة  ـافحمكيف جمال   كبري  ل  ـعمواضطُلع ب   -٨٠
تطبيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     ما يتعلق ب  متييز يتعلق بنوع اجلنس في     يوجد أي    الو

األحكام الدستورية اليت حتظر التمييز علـى       إىل   أرمينيا   تويف هذا الصدد، أشار   . يف أرمينيا 
وقد متت صـياغة    .  ذلك قانون العقوبات   أساس اجلنس، فضال عن النصوص القانونية، مبا يف       

مشروع قانون بشأن املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، حيظر مجيـع              
نوع  للتمييز على أساس     اً تعريف يتضمن مشروع القانون   وعالوة على ذلك،  . أشكال التمييز 

 . الدوليةاملنصوص عليها يف خمتلف االتفاقات القانونية املصطلحات ميع جلاجلنس و

مبراقبـة  العامـة  تقوم جمموعـات املراقبـة    املؤسسات العقابية،   مبراقبة  وفيما يتعلق     -٨١
ـ مرافق االحتجاز اليت     و ،وزارة العدل اليت تشرف عليها    املؤسسات العقابية    شرف عليهـا   ت

الوصـول  املأذون هلا ب  كومية  لمنظمات غري احل  ل اجملموعات من ممثلني  هذه  وتتألف  . الشرطة
 .املؤسسات العقابيةوإىل لشرطة ااالحتجاز بدون عائق إىل مرافق 

الشرطة التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات جلنة التحقيق الربملانيـة يف أحـداث            وتتخذ    -٨٢
اصـة يف   اخلتدابري  الشرطة وقواهتا لل  استخدام  مرسوم بشأن   وقد اعتمد   . ٢٠٠٨مارس  /آذار
 يف  ٢٠١٠الشرطة الذي اعتمد يف عام      برنامج إصالح   درجت عدة تدابري يف      وأُ .٢٠٠٩عام  

تدريب ضباط  هذا الربنامج   ومشل  . النظام العام والسالمة  يضمن  حماولة لوضع أساس تشريعي     
عنـد حـدوث    التدابري اخلاصـة    كيفية تطبيق   استخدام القوة البدنية و   كيفية  الشرطة على   

أرمينيـا  نظمت  ،  ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨يف عامي   و. صحفينياضطرابات، فضال عن العمل مع ال     
. جملس أوروباقام هبا والشرطة يف إطار مبادرة  وسائل اإلعالمضمت عمل حلقات ندوات و

 . م العالقة بني الشرطة والصحفينييتنظلتعليمات خاصة ُوضعت وباإلضافة إىل ذلك، 

ى كيفيـة التعامـل مـع       علالشرطة  أفراد  أرمينيا التدابري الالزمة لتدريب     اختذت  و  -٨٣
حتقيقات داخلية يف مـزاعم     وأجريت  . استخدام معدات الشرطة  كيفية  املظاهرات العامة، و  

لـذلك،  وتبعـا   . ةنفـسي ا  طوضغمارست  أو  /تفيد بأن الشرطة ارتكبت اعتداءات بدنية و      
معاملـة  بسبب إساءة  الشرطةأفراد  من ١٦ية ضد تأديبإجراءات  ،٢٠٠٨يف عام اُتخذت، 
مشلت محالت توعية، وُنفذت .  هلذا السببمن الشرطة طُردوا  األفرادن بعض   إبل و ،  املعتقلني

 . ساخنة، هبدف حتسني االتصاالت بني عامة السكان والشرطةهاتفية خطوط استخدام 
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تنفيذ برنامج  بأرمينيا  تقوم  ،  لألشخاص ذوي اإلعاقة  من أجل ضمان تكافؤ الفرص      و  -٨٤
تتعلـق بغـري    حكومية لتعويضات العمـل     أيضا برامج   وجد  تو.  الشاملني للتعليم والتدريب 

وباإلضافة إىل ذلك، وفرت الدولة الدعم واإلعانات       . العملاملنافسة يف سوق    القادرين على   
 اأرمينيا قريبسوف تنشئ و. قامة مشاريعهم اخلاصةإ الراغبني يف املسجلني لذوي اإلعاقةاملالية 

 واستحدثت احلكومة تعديالت يف تشريعات      .ألشخاص ذوي اإلعاقة  مراكز تدريب خاصة ل   
العمل لكفالة توقع ممارسة العمل للعاطلني واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم سجل مهين             

املعـوقني  يف حتسني ظروف عمـل      احلكومة  بحث  ت كما   .ولكن ليس لديهم سجل للخدمة    
ديدة نفسها على   وتنص التعديالت اجل  . ملن يشغِّلهم من أرباب العمل    حوافز  وضع  فضال عن   

  .  املهينلتعليمل إعانات خاصة  علىمالك األراضي يف املناطق الريفيةحيصل أن 
مـدارس   وسـبع طفـال،  بيوت لألوزارة العمل والشؤون االجتماعية مثانية     دير  تو  -٨٥

للرعايـة يف   هناك نظـام    و. ظروف صعبة الذين يعانون من    لألطفال  وبينها مركزان   داخلية،  
يف هـذا   منظمات اجملتمع املـدين     كما تعمل   العامة للدولة،    ةيزانيمن امل موَّل  ُي األسر احلاضنة 

من شـأنه أن    نظام املعاشات التقاعدية    لإصالح  أُجنز  و. من احلكومة دعم  بالرعاية  النوع من   
 . األساسيةمن حتمل تكاليف احتياجاهتمن أصحاب املعاشات التقاعدية كَّمي

 ١٤تقل أعمارهم عـن     الذين  طفال  مع األ د عمل   أي عق إبرام  حيظر قانون العمل    و  -٨٦
أحد  سنة مبوافقة    ١٦ و ١٤الذين تتراوح أعمارهم بني     ألطفال  مع ا م عقود العمل    َربوُت. سنة

 تعليمهم وأصحتهم كان العمل يلحق الضرر ب هؤالء األطفال إذا تشغيلميكن ال و. الوالدين
تتـسم  ل األطفال يف ظـروف      ظر عم حتتضمن قانون العمل أحكاما خاصة      يو. أو أخالقهم 

  . باخلطورة أو تعرض صحتهم للخطر
 ذوي االحتياجات   ألطفالادارس  تتعلق مب ونفذت أرمينيا إصالحات واسعة النطاق        -٨٧

ـ      ٤٥صل  حت،  جامعة مدرسة   ٤٩وتوجد يف البلد    . اخلاصة ربامج منها على متويل حكومي ل
ـ  يةتعليماهج  منووضعت  لمعلمني  ل اونظمت أرمينيا تدريب  . التعليم الشامل   لألقليـات   ة عام

املعهد الوطين يضم و. درسا من دروس األدب باللغات األصلية لألقليات ٤٣تشمل ، الوطنية
، عددا من   األخرىالوطنية  اليزيدية واألقليات   ختص األقلية    يةقضايا تعليم  الذي يتناول    للتعليم

أدرج يف براجمـه    لغة اليزيدية و  لنظم املعهد برامج لتدريب املعلمني على ا      و. اخلرباء اليزيديني 
 . هموتارخياليزيديني ثقافة  دورات عن

بناء منازل لالجئني ب  األمم املتحدة لشؤون الالجئني، تقوم أرمينيامفوضيةوبدعم من   -٨٨
الفئـة  مـشكلة   برنامج اإلسكان   ويعاجل  . واعتماد تدابري لتلبية احتياجاهتم السكنية األساسية     

ئني وجيري تنفيذه من خالل إصدار شـهادات جلميـع الالجـئني      من الالج  اًـاألكثر ضعف 
االحتياجات الـسكنية لالجـئني الـذين       دراسة  أرمينيا  ل  ـوتواص. الراغبني يف شراء شقق   
ويبلغ عدد العائالت اليت تعيش يف هـذه        . يعيشون يف شقق مستأجرة   يعيشون مع أقارهبم أو     

  .  عائلة١ ٥٠٠الظروف 
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إىل اآلمنة  ضمان عودهتم   ، تركز أرمينيا اهتمامها على       داخليا املشردينب وفيما يتعلق   -٨٩
 ويف الوقـت احلاضـر،    . للـرتاع يتطلب تسوية سلمية    األمر الذي   أماكن إقامتهم السابقة،    

 خطر الرتاع املسلح  اليت تراجع فيها    العودة إىل أماكن إقامتهم السابقة،       هؤالء األفراد يستطيع  
 . إىل حده األدىن

             يف ، الــذي أجــري يف جمــال الــصحة اإلجنابيــةيح احلكــومصــالوأدى اإل  -٩٠
املخصصات من ميزانية الدولة ومـن صـناديق أخـرى          زيادة  إىل  ،  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ يعام

احلق  ب يف أرمينيا يتمتع مجيع النساء    ونتيجة لذلك،   . خلدمات الصحة اإلجنابية جلميع السكان    
مبـساعدة مـن البنـك      ،  احلكومةونفذت   .ايف احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية جمان      

مـن  اسـتطاعت   وبرامج لتحديث الرعاية الصحية،     األولية  الصحية  برامج للرعاية   الدويل،  
، األوليـة الصحية   لرعايةذات نوعية جيدة ل   القدرة الالزمة لضمان خدمات     ا اكتساب   خالهل
. اطق الريفية والنائيـة   املنمنطقة من    ١٣٠أكثر من   الصحة اإلجنابية، يف    رعاية  خدمات  بينها  

، وتـدريب املـوظفني، وإنـشاء        الريفية احلكومة حتديث مراكز الرعاية الصحية    وواصلت  
خدمات الرعايـة الـصحية يف      ات على   صالحدخال إ وإاملتنقلة،  جمموعات للرعاية الصحية    

، ٢٠٠٨يف عام و. حاالت الطوارئ، من أجل توفري الرعاية الصحية يف املناطق الريفية والنائية   
، "السلوك الـصحي "نية بعنوان ييف املدارس األرم  تنفيذ برنامج تدرييب خاص     قررت احلكومة   

  . اإليدز/مسائل متعلقة بالصحة اإلجنابية وفريوس نقص املناعة البشرية شملي
يف مكافحـة    ونإنفاذ القـان  املوظفون املكلفون ب    يسترشد به  أرمينيا دليال ووضعت    -٩١

يف مجيـع   ذات صلة هبذا املوضوع     ج برامج تعليمية    ذلك سوف تدرَ   ونتيجة ل  .البشرباالجتار  
تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك الشرطة واهليئة          اخلاصة ب املناهج الدراسية   

أرمينيا أيضا مناهج دراسية للطالب يف الـصفوف        وضعت  و. القضائية ومكتب املدعي العام   
خارج أرمينيـا،   أي طفل إىل    هتريب  مل يتم   و. ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولنفذ ابتداء من    العليا، ستُ 

وهنـاك  . سوى عدد قليل من حاالت االجتار باألطفال والتسول داخل البلد         كما مل ُيسجل    
ديرها جمتمع  ياملالجئ اليت    يف مجلة أمور منها      واسع النطاق مع املنظمات غري احلكومية     تعاون  

 . املنظمات غري احلكومية

  . أرمينيا مجيع التوصيات وتنفذها وسوف تدرس  -٩٢
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 أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  

  بتأييـد  املدرجة أدنـاه  /أثناء احلوار التفاعلي  اليت قُدمت   التوصيات التالية   حتظى    -٩٣
 :يف طور التنفيذهي  بالفعل أو ُنفذت اأرمينيا اليت تعترب أهن

الثاين للعهد الدويل التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري   -١-٩٣
سبانيا وفرنـسا   إ(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام         

  ؛)يرلندا الشماليةآواألرجنتني والعراق واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

لتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء         ا  -٢-٩٣
  ؛)اليونان(يف أقرب وقت ممكن ) رجنتني وأوروغوايأذربيجان واأل(القسري 

وضع اللمسات األخرية على التصديق     )/الربازيل(تعجيل النظر يف      -٣-٩٣
الربازيـل،  (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        )/اجلزائر(على  

ـ     )واجلزائر األرجنـتني والعـراق    (ق هبـا    ـ، والربوتوكول االختيـاري امللح
الربوتوكـول  علـى   ق  يتـصد ال)/اليونان(يف أقرب وقت ممكن     ) نوقريغيزستا

  ؛)أذربيجان(االختياري لالتفاقية 

ور ـع الدست ـمجيع القوانني م  تتماشى  أن  العمل بفعالية من أجل       -٤-٩٣
 ؛)فنلندا (املنقح

إعادة النظر يف تعريف التعذيب يف تشريعاهتا الوطنيـة، حبيـث             -٥-٩٣
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١ملنصوص عليها يف املادة     االتشريعات  توافق متاما مع    ي

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
 ١ملادة  مبا يتماشى بالكامل مع ا    اعتماد تعريف للتعذيب    و؛  )اجلمهورية التشيكية (

قاسـية أو   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة ال           
 مـن   ١اعتماد تعريف للتعذيب وفقا للمـادة       و ؛)آيرلندا(الالإنسانية أو املهينة    

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
 ؛)أوروغواي(الالإنسانية أو املهينة 

 املنشأة مبوجـب    آللية الوقائية الوطنية  لتوفري األساس التشريعي      -٦-٩٣
املؤسـسية  شاركة  امل، وضمان   توكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    الربو

  ؛)سلوفينيا(لمجتمع املدين ل

توفري املساعدة  مؤسسة الدفاع عن اجلمهور من أجل       تعزيز عمل     -٧-٩٣
  ؛)قريغيزستان(القانونية اجملانية للسكان 

ـ    إنشاء  إىل  الرامية  عملية  التسريع    -٨-٩٣ سان مؤسسة وطنية حلقوق اإلن
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(وفقا ملبادئ باريس 
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، يف وضـع    ١٢/٠٩متشيا مع قرار جملس حقوق اإلنسان       النظر،    -٩-٩٣
برنامج وطين حلقوق اإلنسان وخطة عمل لتعزيز قدرة الدولة على تعزيز ومحاية            

حقـوق  حلماية  شامل  الوطين  الربنامج  واستكمال ال ؛  )الربازيل(حقوق اإلنسان   
ـ وطين  الربنامج  ال وتنفيذ   ؛)مصر(احملددة  الفترة الزمنية   ، ضمن   ساناإلن شامل ال

البوسـنة  (املهلة الزمنيـة احملـددة       وضمن   تنفيذا فعاال حلماية حقوق اإلنسان    
ظروف ال ومواصلة تعزيز التعاون يف جمال حقوق اإلنسان على أساس           ؛)واهلرسك
 حقوق اإلنسان يف البلد، يف       ومواصلة حتسني حالة   ؛)الصني(هلذا التعاون   الفعلية  

  ؛)إيطاليا(ضوء التحسينات اليت حتققت حىت اآلن 

الكامل ضمان  ال يف البلد من أجل      اإلصالحاتالستمرار يف تنفيذ      -١٠-٩٣
ذات واملـدونات   ماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون وفقا جلميع القـوانني          حل

  ؛)ميقراطية الشعبيةمجهورية الو الد(الصلة، كما ورد يف تقريرها الوطين 

 الرامية إىل تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف          تهاأنشطواصلة    -١١-٩٣
أرمينيـا  يف سياسـات    جنساين  ج  ـهن اعتمادو؛  )مصر(ة  ـالسياسات احلكومي 

 ؛)اليونان (هاوبراجم

تنفيذ برنامج وطين للتنمية املستدامة من      الرامي إىل   عملها  واصلة    -١٢-٩٣
  ؛)االحتاد الروسي(يادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد سهم يف زيشأنه أن 

منـع انتـشار فـريوس نقـص املناعـة      نطاق برنـامج   وسيع  -١٣-٩٣
 ومواصلة جهودهـا    ؛)قريغيزستان(اإليدز، وال سيما يف املناطق النائية       /البشرية

 اإليدز،/فريوس نقص املناعة البشرية   معارف عامة الناس بشأن     الرامية إىل تعزيز    
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وال سيما يف صفوف الشباب 

  ؛)قريغيزستان(محاية حقوق الطفل على واصلة العمل   -١٤-٩٣

تمتـع  المعاجلة أوجـه التفـاوت يف       الرامية إىل   جهودها  واصلة    -١٥-٩٣
، واألطفال  ذوو اإلعاقة األطفال  ا يف ذلك    مب الفئات الضعيفة باحلقوق من جانب    

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(فال الذين يعيشون يف املناطق الريفية ن واألطوالالجئ

عاهـدات  امل التقـارير املتـأخرة إىل هيئـات         ميتقدملسارعة إىل     -١٦-٩٣
جلنة حقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكـن        املتأخر إىل   تقدمي تقريرها   و؛  )هنغاريا(
دويل اخلاص باحلقوق   ال تقريرها املتأخر املطلوب مبوجب العهد       ميتقدو ؛)سبانياإ(

  ؛)النمسا(املدنية والسياسية 

يادة اجلهود املبذولة لوضع حد للتمييز ضد املرأة وتوفري فـرص             -١٧-٩٣
  ؛)النمسا(جلميع النساء احلصول على خدمات الرعاية الصحية 
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والـدويل، لرفـع    على الصعيدين الداخلي    ذل كل جهد ممكن،       -١٨-٩٣
ماعية ومكافحة اإلفالت من العقاب، وذلـك       قضية اإلبادة اجل  بمستوى الوعي   

  ؛)قربص(هبدف منع تكرار أعمال اإلبادة اجلماعية 

املعاملة القاسية والالإنسانية، من خالل     إللغاء  ختاذ تدابري إضافية      -١٩-٩٣
  ؛)البوسنة واهلرسك(إنفاذ القانون املكلفني باملوظفني تدريب 

مرافـق  الت التعذيب يف    ايف ح حتقيق مناسب ودقيق    إجراء  مان    -٢٠-٩٣
يف مجيـع   الفـوري   ان التحقيق   ـ وضم ؛)سلوفينيا(ومراكز الشرطة   االحتجاز  

إىل  مرتكيب هذه األعمـال   مزاعم التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة وتقدمي        
 ؛)اليونان(لعدالة ا

تابعة تنفيذ اآللية الوطنية للنهوض باملرأة والتصدي للعنـف ضـد             -٢١-٩٣
 ومواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحـة العنـف         ؛)مجهورية إيران اإلسالمية  (املرأة  
 للقـضاء   ، على سبيل األولوية   ،النظر يف تكريس االهتمام   و؛  )قريغيزستان(املرتيل  

العنف املرتيل، عن طريـق وضـع    على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وال سيما
اختاذ تـدابري إضـافية     و ؛)لالربازي(تشريع حمدد   وضع  تدابري شاملة، مبا يف ذلك      

السلطات تضع  وضمان أن   ؛)أوكرانيا(للقضاء على ظاهرة العنف املرتيل ضد املرأة        
وتنفيـذ   اعتمادبودوائر الشرطة التدابري املناسبة للقضاء على العنف املرتيل، بدءا 

 ؛)سويسرا (انييوفد أرمأشار إليه قانون بشأن العنف املرتيل الذي المشروع 

ة يف املدارس لزيادة تعزيز حقـوق       ـالت التوعي ـروع يف مح  لش  -٢٢-٩٣
  ؛)رومانيا(املرأة 

 مبا يف ذلك اإليذاء     - ملرتيلالعنف ا لتصنيف  ختاذ خطوات فورية      -٢٣-٩٣
، واالعتـداء   يف إطار الزوجيـة   االغتصاب  واب،  ـالنفسي والضرب واالغتص  

طانيـا العظمـى    اململكة املتحـدة لربي    (ةـمن بني األفعال اإلجرامي    -اجلنسي  
 ؛) الشماليةآيرلنداو

االجتار بالبشر، مـن خـالل   كافحة واصلة جهودها فيما يتعلق مب      -٢٤-٩٣
زيـد مـن    امل، واختاذ   ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  وطنية الثالثة   العمل  الوضع خطة   

تعزيـز  و؛  )البوسنة واهلرسك (اخلطوات لتحسني مساعدة ضحايا االجتار بالبشر       
؛ )األرجنـتني  (هة ومنع االجتار باألشخاص ودعم ضحايا     التدابري الرامية إىل معاقب   

 للفتـرة   واعتماد برنامج وطين ملكافحة االجتار باألشخاص     وضع  عزمها  لالوفاء  و
 على الساحة الدولية بشأن هذه املسألة       نشط، والتعاون بشكل    ٢٠١٣-٢٠١٠

منع االجتار غري املشروع، مبا يف ذلك من        نشطة هبدف   جهود  وبذل  ؛  )بيالروس(
لعامة الناس، مبن فيهم األطفال، تـستهدف       موجهة  الل تنظيم محالت إعالمية     خ
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ميع أشكال االجتار، وضمان احلماية واملساعدة      املتصلة جب خطار  باألتعزيز الوعي   
تعزيـز  و؛  )أملانيا (هم اإلنسانية لضحايا االجتار بالبشر، مع االحترام الكامل حلقوق      

البلدان اليت  ل والتعاون اإلقليمي معاجتار باألطفاحدوث حاالت البحوث بشأن 
 عـن   إطارها القانوين القائم  وتطوير   ؛)بولندا(ا  هب ينينياألطفال األرم بيتم االجتار   

وضـع  ، و )كنـدا (طريق ختصيص موارد إضافية ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر         
 ؛)بولندا(ضحايا االجتار خاصة إلعادة إدماج برامج خدمات و

 ملنع ومكافحة العنف ضد األطفال، مبـا يف         لرامية ا كثيف اجلهود   -٢٥-٩٣
معاقبـة  تنص علـى    اعتماد تشريعات حمددة    و ؛)الربازيل (ةالبدنيالعقوبة  ذلك  

املضي قـدما يف اختـاذ      و؛  ةالبدنيالعقوبة  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك حظر        
دعـم الـسياسات    و؛  اتعدد ممكن من الـوالد    أكرب  التدابري الالزمة لتسجيل    

مية اليت هتدف إىل متكني الفتيات من مواصلة تعلـيمهن والقـضاء علـى              التعلي
      الشروع يف تنفيذ برامج توعيـة،     والقوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار اجلنسني؛       

السائد الذي يعطي قيمة لعمـل  جتاه االال سيما يف املناطق الريفية، من أجل تغيري        
التعلم بلغتـهم   األقليات من   طفال  أشجيع متكني   التعلم، وت تفوق قيمة   األطفال  

  ؛)أوروغواي(األم 

معاملة األشخاص احملتجزين من قبل     إساءة  مزاعم  مان التحقيق يف      -٢٦-٩٣
؛ )كنـدا  ( هذه األعمـال   مساءلة ومعاقبة مرتكيب  وضمان   الشرطة/منقوات األ 

الشرطة للحيلولـة دون إفـالت      من جانب   عاملة  إساءة امل التحقيق يف حاالت    و
 ؛)أذربيجان(جانب الشرطة   إلساءة املعاملة من    من العقاب ووضع حد      مرتكبيها
املعاملة، وخباصة  إساءة  نظام لتسجيل شكاوى ضحايا التعذيب أو       وضع  وضمان  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(األشخاص احملتجزين أو اجملندين يف اجليش شكاوى 

صادر عـن   مراقبة احملاكمات ال  تقرير  الواردة يف   وصيات  التتنفيذ    -٢٧-٩٣
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان،     /يف أوروبا منظمة األمن والتعاون    

يف أعقـاب  عـشرة أشـخاص    يف وفاة هجراء حتقيق مستقل وموثوق ب تيسري إ و
 آيرلنـدا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و      (٢٠٠٨مارس  /آذار ١أحداث  
احملـاكم مـن أجـل     ى أمامتقدمي دعاوالرامية إىل تكثيف اجلهود و؛ )الشمالية
 التعويـضات   ها ودفـع   ومعاقبة املسؤولني عن   يف تلك األحداث  وقع   ما   توضيح

 ٢٠١٠مـارس   /متابعة التوصيات الواردة يف تقرير آذار     و ؛)سبانياإ (لضحاياها
التابع ملنظمة األمـن    مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان      الصادر عن   

 ؛)هولندا (يف أرمينياالقصور يف نظام العدالة بشأن أوجه والتعاون يف أوروبا 
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مـن  بتكليـف   اللجنة املخصصة   اليت وضعتها   توصيات  التنفيذ    -٢٨-٩٣
ـ اجلمعية الوطنية، وإجراء حتقيق مستقل وشفاف يف االستخدام املفرط للقوة            ا مب

  ؛)سويسرا(يؤدي إىل معاقبة املسؤولني عنها 

التـشريعات  متاشي   ضمان النظام القضائي و   إصالحاتاستكمال    -٢٩-٩٣
        هـاز  اجلاملتعلقـة ب  التـشريعات اجلديـدة     مـع   واملـنقح   احمللية مع الدستور    

  ؛)بولندا (ئيقضاال

القضاة يف أماكن عملهم فيما يتعلـق       اختاذ التدابري الالزمة لتدريب       -٣٠-٩٣
وضع برامج  و؛  )تركيا(قضايا حقوق اإلنسان    ب ما يتعلق بإدخال حتسينات قضائية في   

الـشرطة  تثقيف   وتعزيز   ؛)إيطاليا(يف جمال حقوق اإلنسان     ألفراد الشرطة   تدريبية  
 ؛)اجلمهورية التشيكية(يف جمال حقوق اإلنسان وموظفي السجون واجليش 

 ؛)أذربيجان(اختاذ تدابري ملكافحة الفساد   -٣١-٩٣

 عادلة، مبا يف ذلـك      اتحماكماليت تكفل إجراء    ضمانات  التعزيز    -٣٢-٩٣
إسـاءة  أية أدلة مت احلصول عليها عن طريـق التعـذيب أو            بل احملكمة   عدم قبو 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(املعاملة 

االحتجـاز  سجون ومراكز   المتثال  امواصلة جهودها الرامية إىل       -٣٣-٩٣
أماكن ويف املمارسة العملية، فتح مجيع       ؛)كندا(للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان     

  ؛)اجلمهورية التشيكية (، أمام املراقبةكز الشرطةاالحتجاز، مبا يف ذلك مرا

املوقـوفني  تنفيذ املزيد من األنشطة الرامية إىل دعم إعادة تأهيل            -٣٤-٩٣
تنظيم التدريب املهين   والسجناء املدانني وإعادة إدماجهم من خالل       رهن التحقيق   

  ؛)البوسنة واهلرسك(هلم 

 الالزمة لضمان حرية الدين متاما      اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية     -٣٥-٩٣
 اال مربر هل  اليت  عقبات  اليف البلد، وال سيما منع أي شكل من أشكال التمييز أو            

كامل الضمان  ال و ؛)املكسيك(من األقليات الدينية    املشكَّلة  يف تسجيل اجلمعيات    
  ؛)أذربيجان(للجميع، دون متييز الدين رية حل

عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     كفالة تنفيذ احلكم الصادر       -٣٦-٩٣
للبث اإلذاعي يـشكل     A1شركة  لترخيص  منح  احلكومة  أن رفض   اليت وجدت   

  ؛)هولندا( اللتزامات أرمينيا يف جمال حقوق اإلنسان اانتهاك

اختاذ التدابري الالزمة لضمان إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة يف            -٣٧-٩٣
لصادرة عن مكتب املؤسسات الدميقراطية      وتنفيذ التوصيات ا   ؛)السويد(املستقبل  

لتحسني إجراء االنتخابات   التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا       وحقوق اإلنسان   
  ؛)فرنسا (٢٠١٢، واالنتخابات الرئاسية يف عام ٢٠١١العامة املقبلة، يف عام 
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ىل حتسني وضع املرأة ومشاركتها يف احليـاة        إاتباع سياسة هتدف      -٣٨-٩٣
النظر يف اختاذ تدابري إضافية و؛ )اجلزائر( وتعزيز برامج محاية حقوق الطفل     العامة،

لتحسني وتشجيع مشاركة املرأة يف اجملتمع، وضمان أن تشمل هـذه التـدابري             
  هذه التـدابري   تنفيذمراقبة  صص و زيادة يف احل  جداول زمنية أو    مرجعية و معايري  

  ؛)النرويج(عن كثب 

لحد األدىن لسن العمل املنصوص عليه يف       ل الفعالالتطبيق  ضمان    -٣٩-٩٣
األطفـال يف األعمـال الـشاقة       حتظر عمل   اليت  حكام  تطبيق األ قانون العمل و  

 ؛)الكرسي الرسويل(واخلطرة 

 ؛)أذربيجان(اختاذ تدابري للقضاء على الفقر   -٤٠-٩٣

جهودها يف جماالت حتسني فرص احلصول على التعلـيم         مواصلة    -٤١-٩٣
 ؛)لبنان(قوق النساء واألطفال والصحة وتعزيز ح

االستمرار يف تنفيذ الربامج الرامية إىل ضـمان جـودة التعلـيم            -٤٢-٩٣
 ؛)كوبا(واخلدمات الصحية لسكاهنا، على مجيع املستويات 

مواصلة تعزيز وتوسيع فرص احلصول على خـدمات الرعايـة            -٤٣-٩٣
 خاص على املناطق    ، مع التركيز بوجه   هاالقدرة على حتمل تكاليف   زيادة  و الصحية

ضـمان حـصول    و؛  )مصر(الفئات األكثر ضعفا    على  الريفية والنائية، وكذلك    
واملناطق النائية على الرعايـة   لفئات االجتماعية الضعيفة وسكان املناطق الريفيةا

اصـة يف املنـاطق   خب وحتسني نوعية الرعاية الصحية األولية، و؛)اجلزائر(الصحية  
ة اجلهود الرامية إىل حتسني فرص احلـصول علـى           ومواصل ؛)الكويت(الريفية  

الرعاية الصحية للجميع، وال سيما الفئات األكثر ضـعفا واملعـوقني وسـكان             
 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(األرياف 

مواصلة جهودها الرامية إىل ختفيض معـدل وفيـات األمهـات             -٤٤-٩٣
 ؛)سويلالكرسي الر (األطفال وهاتواألطفال الرضع، إلنقاذ األم

 ؛)قريغيزستان(مواصلة دعم دور رعاية األطفال   -٤٥-٩٣

ء آليات فعالة للتصدي للمشاكل الـيت يواجههـا أطفـال           إنشا  -٤٦-٩٣
 ؛)كازاخستان(الشوارع 

جمموعات األطفال الذين ينتمون إىل مجيع      ضمان املساواة يف حصول       -٤٧-٩٣
األقليات، حصول جمموعات   اعتماد تدابري لضمان    و؛  )النمسا(التعليم  األقليات على   
  ؛)أذربيجان(، على التعليم بلغتهم األم  األقلياتوال سيما أطفال
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حقـوق اإلنـسان يف املنـاهج       التثقيف يف جمال    مواصلة تعزيز     -٤٨-٩٣
 ؛)جيبويت(الدراسية على مجيع املستويات 

ضمان إدماج حقوق اإلنسان يف مجيع املناهج الدراسية، وتدريب           -٤٩-٩٣
 ؛)ليبيا(إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان املكلفني باملوظفني 

ين حـول   يمالت توعية داخل اجملتمع األرم    القيام حب االستمرار يف     -٥٠-٩٣
، وذلك هبدف زيادة تعزيز التسامح وعدم التمييـز يف          الوطنيةحقوق األقليات   

  ؛)قربص(مجيع جماالت احلياة العامة 

ضمان حقوق  الرامية إىل   ناجحة  الوسقة  املتسياسة  الاالستمرار يف     -٥١-٩٣
 هلـا يف تلبيـة      دعمتقدمي ال قيم يف البلد، فضال عن      الوطنية اليت ت  مجيع األقليات   

  ؛)بيالروس( االجتماعية والتعليمية واإلعالمية والثقافية احتياجاهتا

ختاذ التدابري املناسبة لتحسني محاية احلقوق األساسـية للعمـال            -٥٢-٩٣
 . )جيبويت(جئني الذين يعيشون يف أرمينيا املهاجرين والال

  :وأعربت عن تأييدها هلاالتوصيات املدرجة أدناه درست أرمينيا   -٩٤
تسريع )/قربص(احلكومة يف التصديق على   تقدمي اقتراح بأن متضي       -١-٩٤

التصديق على  )/الربازيل(تعجيل النظر يف التصديق على      )/رومانيا(التصديق على   
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،        ) وأوروغواي النمسا واليونان (

القانون  ، لتنفيذه يف١٩٩٩أكتوبر /تشرين األول ١يف الذي وقعت عليه أرمينيا 
  ؛) الشماليةآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(الوطين 

يادة إدخال تغيريات على القوانني املتعلقة باملخدرات بالنظر إىل الز       -٢-٩٤
  ؛)قريغيزستان(يف تعاطي املخدرات يف البلد املسجلة 

 باملتعلـق   تكثيف اجلهود الرامية إىل اعتماد مـشروع القـانون            -٣-٩٤
، )الربازيـل " (ضمان املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجال والنـساء         "

ضمان املساواة يف احلقوق وتكـافؤ      "املتعلق بـ   مشروع القانون   وضع  وضمان  
 عـايري احلمايـة الدوليـة   مليف صيغته النهائية وفقا " فرص بني الرجال والنساءال

مواصلة جهودها من أجل سن قوانني      و؛  )اليونان(واعتماده يف أقرب وقت ممكن      
  ؛)الكويت(الفرص واحلقوق بني الرجال والنساء تكافؤ يف جمال 

ـ زيادة تعزيز قدرات مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان وتعز          -٤-٩٤ ز ي
محاية أفضل حلقوق اإلنسان يف     توفري  ، من أجل    )اليونان ( مع اجملتمع املدين   هتعاون

دور مؤسسة املدافع عن حقوق اإلنسان للسماح للمدافع   عزيز   وت ؛)مصر(أرمينيا  
 وإنشاء قسم   ؛)فنلندا(املناطق  ليشمل خمتلف   وتوسيع نطاق عمله    املراقبة  زيادة  ب

عاجلـة  ملواملوارد   ما يكفي من الصالحيات       ُيمنح خاص داخل مكتب أمني املظامل    
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زويد  وت ؛)هنغاريا(تكليف أحد نواب أمني املظامل بالتفرغ لذلك         أو   ،قضايا الطفل 
 املوارد البشرية واملالية الالزمة إلجناز مهامـه      بمكتب املدافع عن حقوق اإلنسان      

ـ اليت حتـول دون إسـاءة        آلية وقائية وطنية، وتعزيز الضمانات       بوصفه ة معامل
ـ  الشرطة   اتمجيع العاملني يف قو   مبا يعطي إشارة قوية إىل      ناء  السج إسـاءة  أن  ب

  ؛)سويسرا(غري قانوين احملتجزين عمل معاملة 

االهتمام الواجب لتوصيات   إليالء  إنشاء آلية مشتركة بني الوزارات        -٥-٩٤
لـك  الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل، وذ     اآلليات  اآلليات الدولية، مبا فيها     

عملية فعالة وشاملة مع املنظمات املستقلة      رساء  ، وإ )املكسيك(مبشاركة اجملتمع املدين    
 ؛)النرويج(غري احلكومية ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل 

 الدورية إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة وتقـدمي   ا تقاريره ميقدت  -٦-٩٤
 وكذلك علـى االسـتبيانات       والنداءات العاجلة،  اتدعاءردود على رسائل اإل   

 ؛)أوكرانيا(القضايا املوضوعية يف الوقت املناسب املتعلقة ب

إىل زيـارة   دعوة املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني           -٧-٩٤
نظر يف توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باستقالل         وال؛  )أملانياهنغاريا و (أرمينيا  

 ؛)أوروغواي(القضاة واحملامني 

االحتجـاز  بزيارة الفريق العامل املعين     من إعطاء األولوية ل   تأكد  ال  -٨-٩٤
يف املـستقبل   من أهنا سـتتم     التعسفي، اليت مت االتفاق عليها من حيث املبدأ، و        

 ؛)النرويج(القريب 

الفرص بني تكافؤ املساواة يف احلقوق وبلوغ ضع تدابري من أجل  و  -٩-٩٤
مـن خـالل    تمييز ضد املرأة، مبا يف ذلـك        ، والقضاء على ال   النساء والرجال 

على الفعلي لقضاء ل وتكريس االهتمام على سبيل األولوية   ؛اإلصالحات القانونية 
  بينهامجلة أمورمن خالل مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وال سيما العنف املرتيل،        

؛ )يأوروغوا(إنشاء آلية وطنية للنهوض باملرأة، ومعاجلة مسألة العنف ضد املرأة           
 ؛)أذربيجان(اصة العنف املرتيل خباختاذ تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة وو

ـ    ـاملساواة يف احلق  ان  ـمواصلة ضم   -١٠-٩٤ يف ل  ـوق بني املرأة والرج
 ؛)بيالروس(اجملتمع 

اعتماد تشريعات وتدابري ملنع العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف            -١١-٩٤
  ؛)اندونيسيا( الرصداصة بتها اخلذلك من خالل تعزيز آلي

لعنف املـرتيل،   لفعالة  الكافحة  املضمان  إىل  تعزيز التدابري الرامية      -١٢-٩٤
ا اجلنائي علـى    ـال جرمية العنف املرتيل يف قانوهن     ـوعلى وجه اخلصوص، إدخ   
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لضحايا العنـف املـرتيل     الفعالني  الدعم واحلماية   إتاحة  سبيل األولوية، وضمان    
 ؛)اجلمهورية التشيكية(

تكثيف التدابري الرامية إىل معاجلة العوامل الـيت تـدفع النـساء              -١٣-٩٤
  ؛)بولندا (البغاءممارسة إىل والفتيات 

مواصلة اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة االسـتغالل اجلنـسي            -١٤-٩٤
 ؛)الربازيل(لألطفال 

 ملـرتكيب املالحقة القضائية   السرعة والشفافية والفعالية يف     ضمان    -١٥-٩٤
التحقيـق الفعـال يف     و؛  )الواليات املتحدة األمريكيـة   (لعنف ضد الصحفيني    ا

أعضاء املعارضة واملدافعني   على  الصحفيني، و على  االعتداءات  املتعلقة ب احلاالت  
اجلرائم واالنتهاكات التحقيق الفعال يف  وضمان ؛)أذربيجان(عن حقوق اإلنسان 

وأعـضاء املعارضـة    الصحفيني  ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان و     اليت ُترتكب   
  ؛)النرويج(قدمي املسؤولني عنها إىل العدالة ت، و مرتكبيهاومقاضاة

 ؛)إيطاليـا (اختاذ تدابري فعالة لضمان استقالل السلطة القـضائية           -١٦-٩٤
الرامية إىل  تدابري  ال وتعزيز   ؛)أذربيجان(وضمان االستقالل التام للسلطة القضائية      

  ؛)أوروغواي(لسلطة القضائية ضمان االستقالل التام ل

 ، يف املمارسة العملية   ،تضمنتسريع اإلصالحات اليت من شأهنا أن         -١٧-٩٤
بوجه خاص، استقالل السلطة القضائية، مبـا يف   تضمن،  لفصل بني السلطات، و   ا

بذل جهود إضافية لتعزيـز النظـام       و؛  )اليونان(ذلك من خالل تدريب القضاة      
 ؛)واهلرسك البوسنة(وتدريب القضاة ية إصالحية عملتنفيذ من خالل القضائي، 

املتعلقـة  لضمان تنفيذ األحكام التـشريعية       الالزمة   بذل اجلهود   -١٨-٩٤
موال األختصيص  مجلة أمور منها    الرتاهة والشفافية يف النظام القضائي، عن طريق        ب
 ؛)السويد(لذلك كافية ال

ألحداث وفقا للمعايري قضاء العزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء نظام        -١٩-٩٤
اآلخـرين  الدولية، واختاذ تدابري حمددة حلماية حقوق األطفـال واألشـخاص           

 ؛)اجلمهورية التشيكية (احملتجزين أو املسجونني

ضع تدابري لضمان االحترام الكامل للحق يف حرية الرأي والتعبري،            -٢٠-٩٤
ـ و؛  )كندا (االستقصائيةلصحافة  لوهتيئة مناخ أكثر مالءمة      اذ مجيـع التـدابري     اخت

مـع  الضرورية لضمان االحترام الكامل حلرية التعبري، مبا يف ذلك حرية الصحافة،            
 يف حرية التعبري،    مقهحل مممارستهجملرد   ممن حريته األشخاص  ضمان عدم حرمان    

 مبلدهل إدارة الشؤون العامة   يف املشاركة يف     مقهم يف التجمع السلمي أو حقه     حلو
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دون بعملـهم  من القيام نشطاء اجملتمع املدين والصحفيني     متكن وضمان   ؛)السويد(
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(لمضايقة أو العنف التعرض ل

عادلة وشفافة إلصدار تراخيص البـث وضـمان        ضع إجراءات     -٢١-٩٤
اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز اسـتقالل      و؛  )النرويج(لبث  تنظيم ا استقالل هيئات   
 هيئة تنظيمية لوسـائل     اباعتبارهعنية باإلعالم السمعي البصري     ملاللجنة الوطنية ا  

االستقالل احلقيقـي للهيئـة    لضمانفيها تعديل قوانني البث و؛ )فرنسا(اإلعالم 
 ؛)هولندا (ذاعةتنظيمية للتلفزيون واإلال

هبدف حصـول وسائط   ة  ـة لعملية الرقمن  ـشفافضع إجراءات     -٢٢-٩٤
الواليـات  (ات األثـري    ـموجستقلة على حيز من     اإلعالم احملليـة الصغرية وامل   

 ؛)املتحدة األمريكية

تزول مبقتضاه صفة اجلرمية اجلنائية     املنقح الذي   القانون   تنفيذ   مان  -٢٣-٩٤
. ، إذا مـا مت اعتمـاده      حرية التعبري عن التشهري يف وسائل النشر من أجل محاية         

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

تشريعاهتا وممارساهتا من أجل ضمان حرية ممارسـة        عادة النظر يف      -٢٤-٩٤
احلق يف التجمع وحرية التعبري، دون أي قيود غري تلك اليت يسمح هبا القـانون               

متشيا مع التزام احلكومة حبماية احلريـات األساسـية ملواطنيهـا           ، وذلك   الدويل
حرية  وضمان ؛)أذربيجان (هاوتعزيزواالحترام الكامل حلرية التعبري     ؛  )املكسيك(

 ووسائل اإلعالم واملدافعني عن      جلميع األحزاب السياسية   التجمعحرية  التعبري و 
 ؛)سويسرا(حقوق اإلنسان 

بيئة تعزز  بتهيئة  ختاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق          -٢٥-٩٤
حرية التعبري، مبا يف ذلك احترام استقاللية منظمات اجملتمع املـدين واحلـق يف              

  ؛)لنرويجا(التجمع 

يف قوانينـها وأنظمتـها، ويف      ضمان عدم فرض عوائق تعـسفية         -٢٦-٩٤
 وضـمان   ؛)هولندا(مارسة احلق يف حرية التجمع      مباملمارسة العملية، فيما يتعلق     

 ؛)أذربيجـان (احترام احلق يف حرية التجمع، وذلك متشيا مع التزاماهتا الدولية           
الواليـات  ( التجمع السلمي     يف -  يف القانون واملمارسة   - واحترام حق األفراد  

يف إطار   وتنفيذ قانون االجتماعات والتجمعات واملظاهرات       ؛)املتحدة األمريكية 
  ؛)آيرلندا(تناسب الشفافية والمن 

، ووضع آليات فعالـة     شخاص ذوي اإلعاقة  ضمان حق العمل لأل     -٢٧-٩٤
    يـة  حلمايـة حقـوقهم االقتـصادية واالجتماع      تتسم بـالقوة    تشريعية  ولوائح  

 .)كازاخستان(والثقافية 
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 يف الوقت املناسـب،  ا بشأهناردودستقدم التوصيات التالية، و  أرمينيا يف    وستنظر  -٩٥
الدورة اخلامسة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان، يف          موعد  ولكن يف موعد ال يتجاوز      

  :٢٠١٠سبتمرب /أيلول
يـع  النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مج        -١-٩٥

  ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

ج تعريف صريح وشامل للتمييز ضد املـرأة، يف التـشريع           ادرإ  -٢-٩٥
؛ )النمـسا ( وحتسني األحكام القانونية اليت حتظر التمييز ضـد املـرأة            ،رمييناأل
حتديـد  و ؛)آيرلندا(رميين  األوضع تعريف حمدد للتمييز ضد املرأة يف التشريع         و

يف التشريعات األرمينية،  لتمييز ضد املرأة والعنف القائم على نوع اجلنسوحظر ا
 ؛)األرجنتني(بطريقة واضحة وشاملة، واختاذ تدابري توعية اجتماعية 

اليت يتعرض هلـا    سياسية  الدوافع  المحاكمات ذات   وضع حد لل    -٣-٩٥
الالزمة ات  طواخلاملعارضة، واختاذ   الذين تعتربهم السلطات األرمينية من      األفراد  

تعزيز سيادة القانون، مبا يف ذلك احترام احلد األدىن من الضمانات املنـصوص             ل
املـساواة يف   حتقيـق    يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و        اعليه

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التمتع حبماية القانون، واستقالل السلطة القضائية 

منح التراخيص حملطات البث اإلذاعـي      روض على   رفع احلظر املف    -٤-٩٥
علـى قـانون     ٢٠٠٨املدخلة عـام    التعديالت  السماح بتطبيق   والتلفزيوين و 

لحفـاظ علـى    لتـشريعية   التدابري  ال، وتنفيذ   ٢٠٠٠عام  اإلذاعة ل والتلفزيون  
التلفزيـون  حمطات  ذاعة و إلاوجملس  اإلذاعة  استقالل اللجنة الوطنية للتلفزيون و    

 ؛)انياسبإ(العامة 

من قانون   ٣-٤-٩ضمان حرية التجمع السلمي، وتعديل املادة         -٥-٩٥
 .)سبانياإ(املظاهرات والتجمعات واحلمالت واالجتماعات 

 :أرمينيابتأييد التوصية أدناه ومل حتظ   -٩٦

 . )أذربيجان(ذ تدابري للقضاء على التمييز ضد اليزيديني اختا  -١-٩٦

 : أرمينيا التعليق التايلوقدمت  -٩٧

مـع الوضـع    تتماشى  ألهنا غري دقيقة وال      -١-٩٦التوصية  القبول ب ال ميكن   
 يف أرمينيـا،  ةاملقيموطنية من األقليات ال يوجد أي متييز ضد أي أقلية   و. الفعلي

 . مبا يف ذلك اليزيديني

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبِّر عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٩٨
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   / اليت قدمتها و   )الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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