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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ - يناير/ كانون الثاين١٩

الردود على قائمة املواضيع واملسائل املتعلقـة بـالنظر يف التقريـر اجلـامع              
  للتقريرين الدوريني الثالث والرابع

  *أرمينيا
لردود على قائمة املواضيع واملسائل املتعلقة بالنظر يف التقرير اجلامع للتقريـرين            ا

الدورين الثالث والرابع ألرمينيا بشأن تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                
  التمييز ضد املرأة

  حملة عامة
ريني  عملية إعـداد التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدو      عنيرجى تقدمي مزيد من املعلومات        - ١

ــا  ــع ألرميني ــا إذا كانــت املنظمــات غــري     . الثالــث والراب ــضمَّن هــذه املعلومــات م وينبغــي أن تت
 حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة أرمينيـا، قـد           جهـاز محايـة   احلكومية، وخباصة املنظمات النسائية و    

ــشاركته      ــة ونطــاق م ــر وطبيع ــذا التقري ــداد ه ــد   مشــاركوا يف إع ــة ق ــت احلكوم ــا إذا كان ، وم
  .رير وعرضته على الربملاناعتمدت التق

 يتـألف هـذا الفريـق     و. مت إنشاء فريق عامل مشَترك بني الوكاالت إلعداد هـذا التقريـر             
  .خرباء من مجيع الوزارات واإلدارات املعنيةمن 

_____________ 
 .يصدر هذا التقرير بدون حترير رمسي   *  
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مت عـرض   و. وتعاون الفريق العامل مع املنظمات غـري احلكوميـة يف إعـداد هـذا التقريـر                 
ع مـــشترك للفريـــق العامـــل مـــع ممثلـــي املنظمـــات غـــري مـــشروع التقريـــر ومناقـــشته يف اجتمـــا

اجمللس القـومي للمـرأة     : شاركت يف إعداد التقرير منظمات غري حكومية من بينها        و. احلكومية
ــرأة ومركــز األمهــات ورابطــة خرجيــات اجلامعــات ومنظمــة      ــة ”ومركــز حقــوق امل الدميقراطي

  .“أمهات اجلنود”ومنظمة “ اليوم
  مجع البيانات وحتليلها

التقرير بيانات إحصائية حمدودة مفّصلة حسب نوع اجلنس بـشأن حالـة املـرأة               يتضمن  - ٢
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مجــع البيانــات يف البلــد  . يف اجملــاالت الــيت تغطيهــا االتفاقيــة

. بصفة عامة، وإىل أي مدى يتم مجع هـذه البيانـات علـى أسـاس مفـّصل حـسب نـوع اجلـنس                      
م احلكومــة حتــسني مجــع البيانــات بــصورة مفــّصلة حــسب نــوع  كمــا يرجــى بيــان كيــف تعتــز 

اجلنس فيما يتصل باجملاالت اليت تغطيهـا االتفاقيـة لكـي يتـسىن دعـم عملـييت تقريـر الـسياسات                     
  .وإعداد الربامج وبغية قياس التقدُّم احملَرز حنو تنفيذ االتفاقية

صائية مفـّصلة حـسب   تدرك دائرة اإلحـصاء الوطنيـة يف أرمينيـا أمهيـة مجـع بيانـات إحـ            
نــوع اجلــنس مــع مراعــاة املبــدأ القائــل بــأن البيانــات اإلحــصائية ينبغــي أن تعكــس وضــع املــرأة  

 دائـرة اإلحـصاء الوطنيـة دراسـة بعنـوان      أنتجـت  ٢٠٠٧ويف عـام    .  يف اجملتمع  والرجل ودورمها 
  ). منشور صادر باللغة اإلنكليزيةطيهمرفق (“ املرأة والرجل يف أرمينيا”

، أجرت وزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة ومعهـا دائـرة            ٢٠٠٧-٢٠٠٦ي  ويف عام   
الوطنية ومنظمات عامة دراسات استقصائية اجتماعية بشأن قضايا العنف ضد املـرأة            اإلحصاء  

  .يف املرتل ويف مكان العمل
  .يرجى تقدمي معلومات عن نتائج التحليل اجلنساين لورقة استراتيجية احلد من الفقر  - ٣

   الفقر حسب نوع اجلنس واجملموعات العمريةمؤشرات
)٪(  

٢٠٠٧ ٢٠٠٤ 

 فقر فقر شديد فقر فقر شديد 
جملموع السكانالنسبة املئوية للسكان الفقراءالنسبة املئوية 

 نوع اجلنس
 ٥٤,٤ ٥٤,٨ ٢٥,٢ ٣,٨ ٣٤,٣  ٦,٤ اإلناث
 ٤٥,٦ ٤٥,٢ ٢٤,٧ ٣,٨ ٣٥ ٦,٤ الذكور

       اجملموعات العمرية
٧,٥ ١٠,٠ ٣٣,٢ ٦,٧ ٤١,٩ ٨ ٥-٠ 
١٢,٤ ١٢,٣ ٢٤,٨ ٤,١ ٣٦,٦ ٧,٢ ١٤-٦ 
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٢٠٠٧ ٢٠٠٤ 

 فقر فقر شديد فقر فقر شديد 
جملموع السكانالنسبة املئوية للسكان الفقراءالنسبة املئوية 

٩,٢ ٨,٨ ٢٣,٩ ٣,٤ ٣٥ ٦,١ ١٩-١٥ 
٩,٣ ٩,٦ ٢٥,٧ ٤,٠ ٣٥,٤ ٦,٤ ٢٤-٢٠ 
٧,٥ ٧,٧ ٢٥,٩ ٣,٨ ٣٩,٢ ٦,٧ ٢٩-٢٥ 
٦,٣ ٧,٠ ٢٧,٧ ٣,٨ ٣٧,٥ ٨,٤ ٣٤-٣٠ 
٥,٤ ٥,٠ ٢٣,١ ٤,٣ ٣٥,٦ ٦,٦ ٣٩-٣٥ 
٧,١ ٦,٥ ٢٢,٧ ٣,٦ ٣٢,٧ ٥,٥ ٤٤-٤٠ 
٨,٤ ٨,٠ ٢٤,٠ ٣,٥ ٢٩,٣ ٥,٨ ٤٩-٤٥ 
٦,٦ ٥,٩ ٢٢,٣ ٢,٣ ٣٠,٢ ٥,٤ ٥٤-٥٠ 
٤,٩ ٤,٤ ٢٢,٦ ٣,٨ ٣٠,٥ ٤,٦ ٥٩-٥٥ 
٢,٧ ٢,٥ ٢٣,٢ ٣,٨ ٣٠,٣ ٦,٣ ٦٤-٦٠ 
 ١٢,٩ ١٢,٣ ٢٣,٩ ٢,٧ ٣١,٥ ٥,٣  فأكثر٦٥

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٥,٠ ٣,٨ ٣٤,٦ ٦,٤ اجملموع

  مؤشرات الفقر حسب نوع جنس رأس األسرة املعيشية
)٪(  

٢٠٠٧ ٢٠٠٤ 

 فقر فقر شديد فقر فقر شديد 
 الفقراءللسكان النسبة املئوية 

 السكانجملموع النسبة املئوية 

 ٧٤,٢ ٦٩,٥ ٢٣,٤ ٣,٥ ٣٤,٢ ٦,٠ رجل
 ٢٥,٨ ٣٠,٥ ٢٩,٦ ٤,٦ ٣٥,٨ ٧,٥ امرأة

 ٨,٧ ٧,٨ ٢٢,٣ ٠,٤ ٢٣,٥ ٥,٦ امرأة بدون أطفال
 ١٧,١ ٢٢,٨ ٣٣,٢ ١,١ ٤١,٣  ٨,٣ امرأة لديها أطفال

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٥,٠ ٣,٨ ٣٤,٦ ٦,٤ اجملموع

-٢٠٠٧عدد التالميذ الذين انسحبوا من مدارس التعليم العام يف بدايـة العـام الدراسـي                
  اإلقليم يف أرمينيا، حسب ٢٠٠٨
 مبا يف ذلك البنات اجملموع األقاليم

 ٦٩٧ ١ ٦٦٣ مدينة يريفان
 ٣٣ ٩٧ أراغاتسوتن

 ١١٣ ٣١٣ أرارات
 ٣ ٤ أرمافري

 ١٠٨ ٢٦٢ غيخاركونيك
 ١٠٧ ٢٥٤ لوري

 ١٠ ٣٤ كوتايك



CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1
 

4 08-65326 
 

 مبا يف ذلك البنات اجملموع األقاليم

 ١٥٠ ٤٢٠ شرياك
 ١ ١ سونيك

 ١٣ ٣١ فياو تسور
 ٥٨ ١٢٧ تاوش

 ١ ٢٩٣ ٣ ٢٠٦ اجملموع

عدد التالميذ الذين انسحبوا من مدارس الـصناعات احلرفيـة والفنـون اجلميلـة واملوسـيقى                
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢ يف أرمينيا، اإلقليمومن مراكز اإلبداع لألطفال والشباب حسب 

 مبا يف ذلك البنات اجملموع
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة/اإلقليم

 ١٦ ٩٤ ١١٨ ٤٥ ١٢٥ ٩٥  ٥٦ ١٢٦ ٢٠٣ ٧٠ ٢١٤ ٢٢١ مدينة يريفان
 — — — ٧ — ٥  — — — ١٣ — ١٨ أراغاتسوتن

 — — — — ٨ ٥  — — — — ١٩ ٨ أرارات
 ٦ ٣٠ ٧ ٣٤ ٤٦ ١٠٠  ٢٥ ٥٢ ٢٣ ٤٧ ٧٥  ١٢٠ أرمافري

 — ٣٥ ٦٤ ٥١ — —  — ٥٣ ٩٧ ٧٢ — — غيخاركونيك
 ٣٠ ٢٣ ١٥ ١٤ — ١٣  ٤٦ ٣٦ ٢٨ ٢٤ — ١٦ لوري

 ١٧ ١٤ ٣٢ ٢٠ ١٠٩ ٥٤  ٢١ ٢٧ ٦٤ ٢٥ ١٤٦ ٦٧ كوتايك
 ١٦ — — — — ٣  ٢٧ — — — — ٢٣ شرياك
 ١٧ ٣٧ ١٤ — — ١٩  ٢٣ ٥٣ ١٥ — ١٨ ٢٨ سونيك

 — — ٣ — — —  — — ٤ — — — فياو تسور
 ٣٢ ١٢ ١٦ — — ٢٦  ٤٨ ١٧ ٢٠ — — ٣٩ تاوش

 ١٣٤ ٢٤٥ ٢٦٩ ١٧١ ٢٨٨ ٣٢٠  ٢٤٦ ٣٦٤ ٤٥٤ ٢٥١ ٤٧٢ ٥٤٠ اجملموع

عــدد التالميــذ الــذين انــسحبوا مــن املــدارس التحــضريية واملهنيــة والتقنيــة أو انقطعــوا عــن 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسة، 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٩٢ ٧٨ اجملموع
 ٢٢ ١٦ مبا يف ذلك النساء
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ا عن  املهين والعايل أو انقطعو   و  الثانوي عدد التالميذ الذين انسحبوا من مؤسسات التعليم      
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢الدراسة، 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ١ ٥١٣ ١ ٤٠٤ ١ ٣٦٩ ١ ٠٩١ ١ ٥٧٥ ١ ٧٦٨ اجملموع
 ٤٢٥ ٣٦٤ ٣٩٠ ٣٤٨ ٤٣٩ ٥٥٦ مبا يف ذلك النساء

  ٢٠٠٧-٢٠٠٢عدد التالميذ الذين فصلوا أو انسحبوا من مؤسسات التعليم العايل، 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٥ ٣٧٠ ٥ ١٧٧ ٤ ١٥٩ ٣ ٢١٦ ٣ ٧٤٤ ٥ ٠٥٩ اجملموع
 ١ ٣١٨ ١ ٠٩٠ ١ ٠٢٠ ٨٦٨ ١ ٤١١ ١ ٥٦٣  ذلك النساءيفمبا 

  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري واإلطارين التشريعي واملؤسسي
نِد يرجى بيان ما إذا كانت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قـد اسـتُ        - ٤

إليها يف أيٍ من القضايا املعروضة أمام احملاكم احمللية، وإذا كانت اإلجابة بـنعم، فمـا هـي تلـك        
القضايا؟ وباإلضافة إىل ذلـك، يرجـى حتديـد مـا مت اختـاذه مـن إجـراءات للتعريـف علـى نطـاق                       

رب سـبتم / أيلـول ١٤واسع باالتفاقية والربوتوكول االختياري اللذين صّدقت عليهمـا أرمينيـا يف           
 ولنشر الوعي باالتفاقية والربوتوكول االختيـاري يف أوسـاط القـضاة واملـّدعني العـامني           ٢٠٠٦

  .واحملامني يف أرمينيا
ُنشرت االتفاقية والربوتوكول االختياري، مثـل كـل املعاهـدات الدوليـة األخـرى الـيت                  

يت تـصدرها وزارة  صّدقت عليها مجهورية أرمينيا، يف اجملموعات الرمسية للمعاهدات الدوليـة الـ     
اخلارجية ومت توزيعهـا علـى مجيـع اإلدارات الرمسيـة واملنظمـات العامـة واملكتبـات ومؤسـسات                   

وميكــن أيــضاً احلـصول علــى معلومــات بــشأن املعاهــدات الدوليــة يف  . التعلـيم العــايل يف أرمينيــا 
 شـبكة   لـى عوعلى موقع وزارة العـدل      نية  اليت تضم التشريعات األرم   “ ارتيك”قاعدة البيانات   

  .www.arils.am: الويب وهو
 حقـوق اإلنـسان جبمهوريـة       جهـاز محايـة    سـلطات    يرجى تقدمي معلومات للجنة بشأن      - ٥

يرجــى أن يتــضّمن ذلــك معلومــات عــن و. أرمينيــا فيمــا يتعلــق بالقــضايا الــيت تــشملها االتفاقيــة
ته، إن ُوجـدت، وتقـدمي بيانـات مفـّصلة حـسب نـوع اجلـنس        اإلجراءات املتخذة ملتابعة توصـيا   

ومعلومات عن الشكاوى املقّدمة بشأن حدوث متييز على أساس نوع اجلنس، وكذلك بـشأن              
  .اجملاالت واحلقوق اليت قُدِّمت بسببها تلك الشكاوى

http://www.arils.am/
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 أنـشئ   قانونـاً  أجازت اجلمعية الوطنيـة يف أرمينيـا  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول  ٢١يف    
ــاز  مبوج ــه جه ــة ب ــسان  حلماي ــاز (حقــوق اإلن ــادة  ). أمــني املظــامل جه  مــن هــذا  ٧ومبوجــب امل

 والـسلطات   الوكـاالت احلكوميـة    يف الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات         هـذا اجلهـاز   القانون، ينظر   
املنـصوص  ) مبـا يف ذلـك احلقـوق املدنيـة        (احمللية وموظفيها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        

هورية أرمينيـا وقوانينـها، واملعاهـدات الدوليـة الـيت تكـون مجهوريـة أرمينيـا                 عليها يف دستور مج   
 حقــوق لــرئيس جهــاز محايــةوحيــق .  مبــادئ القــانون الــدويل وقواعــدهفــضالً عــن ،طرفــاً فيهــا
ــاقشأن يتحــدث حينمــا احلكوميــة، ويئــات اهل جلــسات احلكومــة وســائر  حــضوراإلنــسان   تن

أن يطـرح للمناقـشة يف      كمـا حيـق لـه أيـضاً          ،األساسـية قضايا متصلة حبقوق اإلنسان واحلريات      
هــذه اجللــسات قــضايا تتعلــق بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية مــن ِقَبــل هــذه  

حيـق لـرئيس جهـاز محايـة حقـوق اإلنـسان       و. تابعة هلا أو موظفيهـا   الفرعية  اليئات  اهلاهليئات أو   
 ُتطـَرح للمناقـشة قـضايا متـصلة حبقـوق            حيضر جلسات اجلمعية الوطنية وأن يتحدث عندما       أن

 حيـدِّده النظـام الـداخلي للجمعيـة      الـذي جـراء اإلاإلنسان واحلريات األساسـية، وذلـك مبوجـب     
  .الوطنية

من القانون على أنه جيوز ألي فرد بصرف النظر عن انتمائـه اإلثـين أو                ٨وتنّص املادة     
ه أو آرائـه الـسياسية وغـري الـسياسية          العرقي أو جنسيته أو مكان إقامته أو نوع جنـسه أو عمـر            

وجيـوز للكيانـات القانونيـة أيـضاً      .  حقـوق اإلنـسان    أن يلجأ إىل جهاز محايـة      القانونية   أو صفته 
  . حقوق اإلنسانجبهاز محايةاالتصال 

يرجى تقدمي معلومات عن السلطات واملوارد املالية والبشرية املكّرسـة لتعزيـز املـساواة             - ٦
  .اق إدارة شؤون املرأة واألسرة والطفلبني اجلنسني يف نط

بـصرف النظـر عـن       مـن القـانون املـذكور آنفـاً علـى أنـه جيـوز ألي فـرد                   ٨تنّص املادة     
انتمائه اإلثين أو العرقي أو جنسيته أو مكان إقامته أو نوع جنـسه أو عمـره أو آرائـه الـسياسية           

ــة االلتجــاء إىل صــفتهوغــري الــسياسية أو  ولــدى إدارة . حقــوق اإلنــسان جهــاز محايــة القانوني
شؤون املرأة واألسرة والطفل التابعة لوزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة مـوارد بـشرية كافيـة              
لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف خطة العمل الوطنية لتحسني وضـع املـرأة وتعزيـز دورهـا                 

  .٢٠١٠-٢٠٠٤يف اجملتمع يف الفترة 
 جيري تنفيـذ طائفـة واسـعة        الربامج احلكومية  فإىل جانب    أما فيما يتعلق باملوارد املالية،      

خـالل الـسنة املاضـية      و .من املشروعات احمللية بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات العامـة         
ــة علــى مــ   وحــدها، مت ــاليم تناولــت ستوى  تنظــيم عــدة محــالت إعالمي ــسانية  األق  القــضايا اجلن

وال . ط اإلعـالم اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة          لهيئات احمللية ووسائ   ممثلون ل  شارك فيها و
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ــسانية يف صــفوف       ــوعي بالقــضايا اجلن يقتــصر هــدف هــذه املــشروعات علــى رفــع مــستوى ال
 بــل يــشمل أيــضاً  فحــسب،املــسؤولني عــن تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة يف مجيــع أقــاليم البلــد  

حتديـد اإلمكانيـات   وقلـيم  املساعدة يف صياغة خطة عمل سنوية مكّيفة بطريقة أقرب إىل كـل إ    
  . تنفيذ خطة العمل الوطنيةاملشاركني يفاحمللية وإنشاء شبكة مهنية لألشخاص 

  خطة العمل الوطنية/إعالن ومنهاج عمل بيجني
يرجى تقدمي معلومات بشأن ما إذا كان الربنامج الوطين لتحسني وضـع املـرأة وتعزيـز                 - ٧

 قــد أّدى إىل إحــداث تغــيري يف ٢٠١٠‐٢٠٠٤رة دورهــا يف اجملتمــع يف مجهوريــة أرمينيــا للفتــ 
  ).٢٧، الفقرة CEDAW/C/ARM/4(اجملاالت املذكورة يف تقرير الدولة الطرف 

ــضطلع   ــوث     تـ ــل والبحـ ــوطين للعمـ ــد الـ ــة واملعهـ ــشؤون االجتماعيـ ــل والـ  وزارة العمـ
رنـامج  الربامج التالية يف إطار خطة العمل الوطنية بدعم مـن مـشروع ب            باالجتماعية امللحق هبا،    

  .“جورجيا وأرمينيا: اجلنسانية والسياسة يف جنوب القوقاز”األمم املتحدة اإلمنائي املعنون 
بغيــة زيــادة مــشاركة املــرأة الــسياسية، أُجــري حبــث يف أســباب نقــص متثيــل املــرأة يف      -  

ومت حتديـــد .  الـــسياسات يف الفـــروع التـــشريعي والتنفيـــذي والقـــضائيُصـــنعأجهـــزة 
والذاتية اليت تُؤثر على مستوى مشاركة املـرأة املـنخفض يف عمليـة             العوامل املوضوعية   

املـرأة  جتربـة  ُصنع القرار، كما متت دراسة نظرات اجملتمع إىل النساء القياديات وتقيـيم             
وُنِشرت النتائج الـيت مت الوصـول إليهـا والتوصـيات املبنيـة             . جملالني املهين والسياسي  يف ا 
  .٢٠٠٩ند صياغة خطة العمل لعام سوف تؤخذ يف احلسبان عو ،عليها

وذلـك مـن أجـل تعزيـز         ، بـشأن اجلوانـب اجلنـسانية       مـستقلة   تدريبيـة  وحـدة ومت إعداد     -  
 اوقـد أُدرج هـذ    . تدريب موظفي اخلدمة املدنية يف أرمينيـا يف جمـال القـضايا اجلنـسانية             

  .ة املدنية املقّرر تدريسها يف الدورات املتقدمة ملوظفي اخلدماملواد يف قائمة املوضوع
، بـــشأن للمدرســني يف مؤســـسات التعلـــيم العـــايل مـــستقلة  تدريبيـــة وحـــدةمت إعــداد    -  

بني كجـزء مـن برنـامج منـوذجي         ُنظَِّمـت دورات تدريبيـة للمـدرِّ      و. اجلوانب اجلنـسانية  
  .حضره مدرسون من مؤسسة واحدة يف يريفان ومؤسستني إقليميتني

ية بإجناز مشروع منوذجي بـشأن تـصميم   سوف تقوم وزارة العمل والشؤون االجتماع     -  
  .ميزانية مراعية لالعتبارات اجلنسانيةوتنفيذ 

ــساين        -   ــال اجلنـ ــا يف اجملـ ــة أرمينيـ ــسياسة حكومـ ــاهيمي لـ ــار مفـ ــشروع إطـ ــداد مـ مت إعـ
  .ااستراتيجية لتنفيذهو

  .متت صياغة قانون بشأن ضمانات املساواة يف احلقوق والفرص بني الرجل واملرأة  -  
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  لنمطيةالقوالب ا
أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقهـا إزاء اسـتمرار املواقـف األبويـة                  - ٨

يرجى تقـدمي معلومـات عـن الـربامج احملـدَّدة الـيت             . املتسلطة املتأصلة اجلذور يف األسرة واجملتمع     
قَّقتـها   االضطالع هبا للتغلـب علـى هـذه املواقـف وإجـراء اسـتعراض عـام للنتـائج الـيت ح                     يرجي

  .هذه اإلجراءات املتخذة ملكافحة التمييز ضد املرأة
جيتاز اجملتمـع األرمـين حاليـاً مرحلـة الـسعي بنـشاط لوضـع وصـياغة ُنُهـج جديـدة إزاء               

قيام وسـائط اإلعـالم     وميكن التصّدي للتفكري والسلوك النمطيني من خالل        . العالقات األسرية 
مـن خطـة العمـل الوطنيـة ويف سـياق التعـاون مـع              ووفقاً للقـسم اخلـامس      .  موّجهة ببذل جهود 

  :وسائط اإلعالم مت ما يلي
  تنظيم حلقات دراسية تدريبية للعاملني يف جمال وسائط اإلعالم؛  •  
  القضايا اجلنسانية؛ منشورات بشأن إصدار  •  
ُعقــّدت سلــسلة مــن اجتماعــات املائــدة املــستديرة والــربامج احلواريــة الــيت نــاقش فيهــا    •  

ضايا متــصلة مبــشاركة املــرأة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة يف احليــاة  الــشباب قــ
ــة وأســباب تقاعــسها    ــنالوطني ــشاركة ع ــذا     امل ــة عــالج ه يف خمَتلــف اجملــاالت وكيفي

  .الوضع
  العنف ضد املرأة

يرجى بيان ما إذا كان مثـة قـانون وطـين بـشأن العنـف العـائلي، علـى حنـو مـا اقترحتـه                      - ٩
ــة يف مالحظ ــسابقة  اللجن ــة ال ــا اخلتامي ــن      . اهت ــات ع ــدمي معلوم ــك، يرجــى تق ــى ذل ــالوة عل وع

العقوبات املقـرَّرة لالغتـصاب وبيـان مـا إذا كانـت الدولـة تتـوخى جتـرمي االغتـصاب يف نطـاق                       
  .الزواج

 إلعـداد مـشروع قـانون       ٢٠٠٧مت تشكيل فريق عامـل مـشَترك بـني اإلدارات يف عـام                
مــن ممثلــي الــشرطة ووزارات العــدل والــصحة والعمــل ويتــألف الفريــق . بــشأن العنــف العــائلي

وجتــري صــياغة هــذا القــانون يف ســياق برنــامج . والــشؤون االجتماعيــة ومــن القــضاة واحملــامني
جيــري تنفيــذه مــن ِقَبــل مركــز  “ املبــادرات القانونيــة الراميــة ملكافحــة العنــف العــائلي ”عنوانــه 

  .حقوق املرأة
  .نايات بغض النظر عن نوع العنف املرَتكَباجل ينشئ التشريع احلايل املسؤولية عنو  
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 من القـانون اجلنـائي األرمـين، يعاقَـب علـى االغتـصاب الـذي هـو                  ١٣٨ووفقا للمادة     
ممارسة الرجل لالتصال اجلنسي بامرأة غـصباً عنـها وباسـتخدام العنـف أو التهديـد باسـتخدامه                  

ملـدة تتـراوح بـني ثـالث      بـاحلبس  -أو ضد شخص آخر أو اسـتغالل حالـة عجـز املـرأة       ضدها  
مبـا يف ذلـك االغتـصاب مـن         (أّما االغتصاب الذي ُيرَتكَب يف ظروف مشدَّدة        . وست سنوات 

يـتم يف  الـذي  ِقَبل جمموعة مـن األشـخاص أو بقـسوة خاصـة إزاء الـضحية أو شـخص آخـر أو          
فيعاقَـب  ) حق قاصر أو يؤّدي، على غري قصد، إىل وفاة الـضحية أو إىل تبعـات خطـرية أخـرى      

 سنوات ويعاقَب على اغتصاب البنـت دون سـن الرابعـة            ١٠ و ٤عليه باحلبس ملدة تتراوح بني      
  . سنة١٥ و ٨عشرة باحلبس ملدة تتراوح بني 

احلــاالت وفقــاً لإلجــراء املتبــع، كمــا يــتم تبويــب  وتقــوم الــشرطة بتــسجيل كــل هــذه    
 حـاالت   ١٠و   حالة اغتـصاب،     ٢٣ ُسجِّلَت   ٢٠٠٥ويف عام   . اإلحصاءات على هذا األساس   

  .٢٠٠٧ حاالت يف عام ٨ و ٢٠٠٦يف عام 
ويف حــاالت االغتــصاب مــن ِقَبــل األزواج، تتخــذ اإلجــراءات القانونيــة وفقــاً للمــواد     

ــصلة مــن الفــصل   ــائي  ١٨ذات ال ــاول  مــن القــانون اجلن ــذي يتن ــسالمة  ال ــهاكات ال  جــرائم انت
املـادة  (اإلكراه على االنتحـار     :  التالية وُيَجرِّم القانون اجلنائي األعمال   . اجلنسية واحلرية اجلنسية  

املادتــان ( اجلــسيم لــألذى؛ والتــسبيب العّمــدى )١١١املــادة (؛ واحلــض علــى االنتحــار )١١٠
؛ واألعمـال اجلنـسية     )١١٩املادة  (؛ والتعذيب   )١١٨املادة  (؛ واالعتداء البدين    )١١٣  و ١١٢

إىل مرتكيب العنف، بـل تكتفـي مبجـرد         وال تشري هذه املواد بصفة حمدَّدة        ).١٣٩املادة  (العنيفة  
  .عقوبات على ارتكاب هذه اجلرائمالحتديد 

لــت تعــديالت علــى النظــام األساســي لــوزارة العمــل والــشؤون   خ أُد٢٠٠٨ويف عــام   
 يتــصلاالجتماعيـة توسِّــع مـن وظائفهــا يف جمـال مكافحــة العنــف العـائلي وبــصفة خاصـة فيمــا      

  .فري احلماية االجتماعية للضحايابصياغة تدابري ملنع العنف العائلي وتو
 اعتمــادات إلنــشاء مركــز ٢٠١١-٢٠٠٩وتتــضّمن امليزانيــة متوســطة األجــل للفتــرة    

 من اخلدمات لكفالة محاية احلقـوق       طائفة يوفِّر   ،٢٠١٠ يف عام    أزمات لضحايا العنف العائلي   
  .االجتماعية والقانونية للضحايا

اتفي اهلـ ط اخلـ لـضحايا العنـف، مبـا يف ذلـك     ويف الوقت الراهن، تقوم بتقدمي اخلدمات         
ساخن واملأوى والدعم االجتمـاعي مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املتخصـصة يف هـذا امليـدان                    ال

  .األقاليميف يف يريفان وواملوجودة 
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة أو الـيت يتـوخى اختاذهـا، وفقـاً للتوصـية                     - ١٠

ن العنف ضد املرأة، لوضع استراتيجية شاملة ملكافحة مجيـع أشـكال            للجنة بشأ  ١٩العامة رقم   
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العنف ضد املرأة، على النحو الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، مبـا يف                   
  .ذلك بناء قدرات الشرطة واحملامني والسلطة القضائية والعاملني الصحيني

ُتـَنظَّم يف هـذا     “ ماً ضد العنف ضد املـرأة      يو ١٦”محلة حتت شعار    سنوياً  تنظِّم أرمينيا     
  .السياق أنشطة متعددة هتدف إىل التوعية هبذه املسألة ونشر املعلومات عنها

ــا   ٢٠٠٧ويف عــام    ــا إىل محلــة جملــس أوروب أوقفــوا العنــف ” انــضمت حكومــة أرميني
ــرأة  ــائلي ضــد امل ــشعار “ الع ــرأة  ”ب ــة للعنــف ضــد امل ــوا بــ كفــى صــمتاً : ضــعوا هناي ه، ، ال تقبل

ــدوا ــل         . “احت ــة مث ــشطة متنوع ــضّمن أن ــل يت ــامج عم ــداد برن ــة مت إع ــن احلمل ــد وكجــزء م عق
ترمجـة وتوزيـع    و واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدوليـة        احلكوميةيئات  اهلاجتماعات مع   

  .الكتيِّبات وامللصقات وغريها من املواد
 اجملتمـع خـالل الفتـرة    تحسني وضع املرأة وتعزيـز دورهـا يف       لويتضّمن الربنامج الوطين      
بـرامج حمـدَّدة راميـة      وتقوم احلكومة يف كل عام بتنفيذ       .  عنصراً يتناول العنف   ٢٠١٠-٢٠٠٤

عقَـد أيـضاً يف كـل عـام مـؤمترات صـحفية             ُتو. إىل حتسني حالة املرأة وتتلقى تقارير عن تنفيذها       
تعراض املـشاكل  ويـتم حتليـل الوضـع واسـ      . خاصة تعرض احلكومـة فيهـا أعماهلـا يف هـذا اجملـال            

  .اجلارية ووضع استراتيجية للتصدي للعنف
بوسـائل   اهتمامـاً خاصـاً ملنـع مجيـع أعمـال العنـف ضـد املـرأة،         األرمنيـة  الشرطة  وتويل  

وتقـوم وحـدات الـشرطة يوميـاً بأعمـال حتّوطيـة            .  يف األمـاكن العامـة     احلالة األمنية  حتسني   منها
 األمـاكن العامـة واحلـدائق وغريهـا         يفموجَّهـة   مهـة   مدا كما تنفِّـذ محـالت       ،ووقائية هلذا الغرض  

  .من األماكن اليت يتجّمع فيها الناس
معلومات عن نطاق العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك عـدد النـساء الالئـي                    يرجى تقدمي     - ١١

قُِتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن احلاليني أو السابقني خالل السنوات القليلة املاضـية يف               
 ‐نــف العــائلي، وكــذلك عــن مــدى تــوفُّر اخلــدمات االجتماعيــة وأمــاكن اإليــواء   حــاالت الع

كمـا يرجـى تقـدمي    . الدور اآلمنـة وخـط هـاتفي لتقـدمي املـساعدة علـى مـدار الـساعة للـضحايا                  
إحصاءات، إذا توفَّرت بشأن العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي وعـدد الـشكاوى                

  .اكمات اليت أُجريت والعقوبات اليت صدرتاليت قُدِّمت والتحقيقات واحمل
 العنـف   البيانـات املتعلقـة حبـاالت     يقوم مركز املعلومات التابع لـشرطة أرمينيـا بتجميـع             

  .ضد الفتيات والنساء
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 شــكوى وتقريــر وبــالغ بــشأن العنــف ضــد   ١ ٦٨٠ كانــت هنــاك ٢٠٠٦ويف عــام   
 شخـصاً  ٨٠ القـانون اجلنـائي و   ةحتت طائل شخصاً ٤٤٦ونتيجة لذلك قُدِّم للمحاكمة    . املرأة

  . تدبرياً وقائيا٢٩٧ً القانون اإلداري، كما اختذ حتت طائلةمتت حماكمتهم 
.  شكوى وتقرير وبالغ بشأن العنـف ضـد املـرأة       ١ ٦٤٨كان هناك    ٢٠٠٧ويف عام     

حتـت   شخـصاً  ٣٠ القـانون اجلنـائي و   حتـت طائلـة   شخـصاً  ١٩٠ونتيجـة لـذلك متـت حماكمـة     
  . تدبرياً وقائيا٢٢٤ًاإلداري، كما اختذ  القانون طائلة

عداد إطار مفـاهيمي للعنـف      إوقامت الشرطة ووزارة الصحة ومعهما منظمات عامة ب         
وقُدِّم اإلطار املفاهيمي إىل احلكومة وسـوف يـتم إدراجـه يف قائمـة              . ضد الطفل وإمهال الطفل   

  .٢٠٠٩التدابري لعام 
 دار إيـواء    ٢٠٠٢ة الـذي أنـشأ يف عـام         وتتعاون شرطة أرمينيا مـع مركـز حقـوق املـرأ            

الــسكن والوجبــات باجملــان وتــوفِّر دار اإليــواء . لــضحايا العنــف العــائلي مــن النــساء واألطفــال
ومت خـالل الفتـرة     . املـساعدة االجتماعيـة والطبيـة     ووخدمات املشورة السيكولوجية والقانونيـة      

 كمـا يقـوم املركـز بتـشغيل       . من األطفال  ٨٦ امرأة و    ٦٣ تقدمي املساعدة إىل     ٢٠٠٧-٢٠٠٢
  .٢٠٠٧خط هاتفي للمساعدة منذ عام 

 مساعدة لألطفال يعمـل علـى مـدار الـساعة ويوجـد       مركزوبالنسبة للقاصرات، هناك      
  .ن لتقدمي املساعدة إىل ضحايا العنفون ونفسانيون اجتماعيوفيه أطباء وأخصائي

  االجتار بالنساء واستغالل البغاء
، حسبما طلبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة، عّمـا إذا            يرجى تقدمي معلومات    - ١٢

كانت الدولة الطرف قد وضـعت ونفَّـذت برناجمـاً شـامالً، مبـا يف ذلـك التـشريعات، للتـصّدي               
ــة     . الســتغالل البغــاء كمــا يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات بــشأن التــدابري املتخــذة وامليزاني

 االجتــار والبغــاء، مبــا يف ذلــك النــساء والفتيــات الالئــي املخصــصة لكفالــة إعــادة تأهيــل ضــحايا
ــة         ــار البدني ــا، وشــفائهن مــن اآلث ــاجهن اجتماعي ــادة إدم ــاء، وإع ــرك اســتغالل البغ ــرغنب يف ت ي

  .والنفسية واالجتماعية
بـصياغة  واملعنية مبكافحـة االجتـار       قامت اللجنة املشتركة بني اإلدارات       ٢٠٠٧يف عام     

 الــذي اعتمدتــه ٢٠٠٩-٢٠٠٧ملكافحــة االجتــار باألشــخاص للفتــرة  الربنــامج الــوطين الثــاين  
احملاكمـة واملنـع    : ويشمل هذا الربنامج كل العناصر الضرورية ملكافحة االجتـار وهـي          . احلكومة

  .احلمايةو
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ــوزراء رقــم      ــرار رئــيس ال ديــسمرب / كــانون األول٦ ألــف املــؤرخ  -٨٦١ومبوجــب ق
. قــضايا االجتــار الــذي يرأســه نائــب رئــيس الــوزراء ، مت إنــشاء اجمللــس األرمــيين املعــين ب٢٠٠٧

وزيـر اخلارجيـة ووزيـر الرياضـة وقـضايا الـشباب            : وتتألف عضوية اجمللـس مـن الـوزراء التـالني         
ــشؤون          ــل وال ــر العم ــوم ووزي ــة والعل ــر التربي ــة ووزي ــر املالي ــصادية ووزي ــشؤون االقت ــر ال ووزي

 األمن الـوطين للحكومـة األرمنيـة        ائرةداالجتماعية ووزير الصحة وكذلك املّدعي العام ومدير        
  .ورئيس الشرطة

 ٢٠٠٨ويف عـام  . فريـق عامـل دائـم مـسؤول عـن إعـداد األنـشطة         واجمللس لديه حالياً      
وقــد . قــام الفريــق العامــل بإعــداد اإلجــراءات التــشغيلية آلليــة اإلحالــة الوطنيــة لــضحايا االجتــار

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٠لف املؤرخ    أ -١٣٨٥اعُتمدت هذه اإلجراءات بقرار احلكومة رقم       
وهكذا مت إنشاء نظام للتنسيق بني اهليئات احلكومية والسلطات احمللية بـشأن القـضايا              . ٢٠٠٨

وهـدف هـذا النظـام هـو تبـسيط اجلهـود            . املتصلة بإحالة ضحايا االجتار لتلقي مـساعدة شـاملة        
 باإلضـافة إىل املـساعدة الطبيـة        أوىاملـ الرامية إىل تزويد ضـحايا االجتـار مبـساعدة تـشمل تـوفري              

  .والسيكولوجية املتخصصة وخدمات املشورة وإعادة اإلدماج
  .ولدى الشرطة الوطنية وحدات خاصة ملكافحة االجتار باألشخاص  
وتشمل اإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار يف األشخاص التنظيم القانوين هلجرة اليـد               

ار االجتار وتـوفري التـدريب لألخـصائيني مـن أجـل مكافحـة        بأخطللتوعية العامةالعاملة وتدابري  
االجتار باألشـخاص وتـوفري الـدعم االقتـصادي للجماعـات املعّرضـة للخطـر فـضالً عـن العمـل                     

  . الضحايا وتشجيع اختاذ مواقف اجتماعية مناسبة منهمللتعرف علىاملباشر مع اجملتمع احمللي 
وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة بالتعـاون         ويف إطار آلية اإلحالة الوطنية، تقع على          

مع املنظمات غري احلكومية، املـسؤولية عـن إعـادة تأهيـل ضـحايا االجتـار وإعـادة إدمـاجهن يف                
 مــن ١٤٣ مت التعــّرف علــى ٢٠٠٦-٢٠٠٤وخــالل الفتــرة . اجملتمــع وشــفائهن بــدنياً ونفــسياً

 مراكـز   ة وقانونيـة مـن    ات طبيـة وسـيكولوجية واجتماعيـ      ضحايا االجتار، حـصلن علـى مـساعد       
  .إعادة التأهيل واملساعدة اليت أنشأهتا املنظمات غري احلكومية

 اعتمــادات إلنــشاء مركــز للمــساعدة والــدعم لــضحايا  ٢٠٠٩وتتــضّمن ميزانيــة عــام   
  .االجتار

ــاين ١٠ويف    ــشرين الث ــوفمرب / ت ــني وزارة     ٢٠٠٨ن ــاهم ب ــذكرة تف ــى م ــع عل ، مت التوقي
مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف إيريفان بـشأن إنـشاء   العمل والشؤون االجتماعية و   

ومبوجب االتفاق، سوف يقدِّم املركز إىل الوزارة واهليئـات         . مركز دعم حلماية ضحايا االجتار    
بنــاء القــدرات، كمــا ســوف يقــوم بتيــسري التعــاون بــشأن  جمــال املخّولــة األخــرى املــساعدة يف 
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حتليـل  : ركز حديث اإلنـشاء باملهـام التاليـة       امل وسوف يضطلع    .القضايا املتصلة مبكافحة االجتار   
 بشأن مكافحة االجتار باألشخاص وتقييم وحتليل تنفيذ االلتزامات الدوليـة           األرمنيةالتشريعات  

واملعــايري القانونيــة وتــوفري معلومــات للــهيئات املــشاركة يف مكافحــة االجتــار، وتــوفري البيانــات  
 االجتار وسالمة اهلجرة؛ وتنظيم حلقـات دراسـية لألخـصائيني           بشأن خماطر ومصادر املعلومات   

ــاالت إنفــاذ القــانون وغريهــم مــن          ــاعيني وممثلــي املنظمــات العامــة والــصحفيني ووك االجتم
  .املشاركني املهتمني

يرجى تقدمي ما قد يتوفَّر من بيانـات إحـصائية بـشأن نطـاق االجتـار بالنـساء والفتيـات                  - ١٣
 أن تتـضّمن هـذه املعلومـات بيانـات          وينبغـي . روراً عربهـا وخروجـاً منـها      دخوالً إىل أرمينيا ومـ    

ــهم وصــدرت أحكــام حبقهــم نتيجــة        ــيهم وحماكمت ــذين مت القــبض عل عــن عــدد األشــخاص ال
  .لضلوعهم يف االجتار

ــرة قيــد االســتعراض     مــن ١٣٢ املــادة مبوجــب  كانــت أعــداد احملاكمــات ،خــالل الفت
ــائي   اض البغــاء أو نقلــهم أو توصــيلهم أو إخفــاؤهم أو   توظيــف أشــخاص ألغــر (القــانون اجلن

  :كما يلي) استقباهلم
  

 مبا يف ذلك النساء/احملاكمات عدد القضايا السنة

  ٠/٠ صفر ٢٠٠٣
٣/٢ ٢ ٢٠٠٤ 
١٥/٧ ١١  ٢٠٠٥ 
٨/٨ ١٢ ٢٠٠٦ 
٣/٣ ٤ ٢٠٠٧ 
١/١ ٣ ٢٠٠٨ 

   )النصف األول من السنة(

  
 الـيت دخلـت حيـز       ١-١٣٢ت طائلـة املـادة      كان عدد احملاكمات على جرائم تقع حت      و  

التحريض على ممارسة البغاء أو غريه من أشكال االسـتغالل اجلنـسي أو    (٢٠٠٦النفاذ يف عام  
  :كما يلي) السخرة أو االسترقاق أو اإلبقاء يف حالة عبودية أو حالة شبيهة هبا

 مبا يف ذلك النساء/احملاكمات عدد القضايا  السنة

١/٠ ١  ٢٠٠٦ 
٤/٤ ٤ ٢٠٠٧ 
١/١ ٢ ٢٠٠٨ 

   )النصف األول من السنة(
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  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة
يرجى شرح أسباب استمرار متثيل املـرأة متثـيالً ناقـصاً يف احليـاة العامـة والـسياسية ويف           - ١٤

 يف ذلـك    ويرجى أيـضاً تقـدمي وصـف للتـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة، مبـا                . مناصب ُصنع القرار  
 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم           ٤ مـن املـادة      ١التدابري اخلاصة املؤقتة املتخذة وفقاً للفقـرة        

سلك الدبلوماسـي   لـ  للجنة، من أجـل زيـادة عـدد النـساء يف اجلمعيـة الوطنيـة واحلكومـة وا                  ٢٥
ى تقـدمي بيانـات     ويرجـ . البلدية والسلطة القضائية وأثـر هـذه التـدابري        /واهليئات اإلقليمية واحمللية  

  .إحصائية مستكملة يف هذا الصدد
هناك أسباب متنوعة لتقاعس املرأة عن املشاركة يف احلياة السياسية للبلـد تتـراوح بـني             

 والفجـوات يف    عمليات مـا قبـل االنتخابـات      بني النساء والرجال يف     غري املتساوية   فرص البداية   
الـشؤون االجتماعيـة وبـدعم مـن مـشروع          وبنـاًء علـى مبـادرة مـن وزارة العمـل و           . التشريعات

ــون    ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املعن ــاز  ”برن ــسياسة يف جنــوب القوق ــسانية وال ــا : اجلن جورجي
 إجــراء حتليــل جنــساين لعــدد مــن القــوانني مــن بينــها  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، مت يف الفتــرة “وأرمينيــا

وقـانون اجلنـسية يف مجهوريـة    قانون العمل وقانون األسرة والقانون االنتخايب والقانون اجلنـائي        
واســتناداً إىل . ةلــ املتعلــق بالعمالــة واحلمايــة االجتماعيــة ملــن يعــانون مــن البطااملرســومأرمينيــا و

القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واألجــزاء  نتــائج حتليــل مقــاَرن ألحكــام اتفاقيــة
ــدِّمت م      ــاله، قُ ــذكورة أع ــصوص امل ــرأة يف الن ــوق امل ــصلة حبق ــديالت  بقترحــات املت إدخــال تع

وتعمــل إدارة شــؤون املــرأة واألســرة والطفــل حاليــاً علــى إعــداد  . وإضــافات علــى التــشريعات
تقوم باستعراضها مث تقـدَّم للحكومـة       كي  جمموعة مواد لتعّمم على مجيع الوزارات ذات الصلة         

  .بعد أن تؤخذ يف االعتبار مقترحات الوزارات
ــصطلح      ــتور م ــستخدم الدس ــصطلح “ صكــل شــخ ”وي ــواطن ”وم ــرض “ كــل م بغ

وحتظـر املـادة    . مـرأة ااإلشارة إىل حقوق وحريـات األفـراد واملـواطنني دون تفريـق بـني رجـل و                
  . أ من الدستور التمييز على أساس نوع اجلنس-١٤

 مجيـع  حرية العمل وحظر     اعتبار اعُتمد قانون عمل جديد ينص على        ٢٠٠٤ويف عام     
 واحلقوق املتـساوية جلميـع األطـراف يف عالقـات العمـل             أشكال السخرة والعنف ضد العاملني    

بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس ومــنح كــل عامــل احلــق يف شــروط العمــل املنــصفة وحقــوق    
  .ساسية لقانون العملاألبادئ امل من... إخل وفرص العمالة املتساوية و

هلـم حـق    من القانون االنتخايب على أنه جيـوز للمـواطنني الـذين       ٣ و   ٢وتنص املادتان     
ويعاِقــب القــانون علــى أي . بــوا بغــض النظــر عــن نــوع اجلــنسالتــصويت أن يــصّوتوا وأن ُينتَخ
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ويـشارك املواطنـون يف االنتخابـات علـى         .  علـى أسـاس نـوع اجلـنس         للحـق يف التـصويت     تقييد
  .اً متساوية ملواطنيها كي ميارسوا حقهم يف التصويتطروشوتكفل الدولة . قدم املساواة

 مـن القـانون االنتخـايب املتعلقـة بتـسمية مرشـحني             ١٠٠ذلك، فإن املادة    وعالوة على     
ليصبحوا نواباً يف اجلمعية الوطنية وفقا لنظام التمثيل االنتخايب النسيب، تنص على أنـه جيـب أن                 

ني يف القــوائم االنتخابيــة جاملــدر يف املائــة علــى األقــل بــني املرّشــحني  ١٥تكــون نــسبة النــساء 
  . يف اجلمعية الوطنيةنواباحلزبية ملناصب ال

. جيري حالياً إعداد مشروع قانون بشأن ضمانات الدولة للحقوق والفـرص املتـساوية        
 احلكـم املتعلـق بـضمانات احلقـوق والفـرص           دقيقةوسوف ينظّم هذا القانون بصورة تفصيلية و      
  .املتساوية، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة

  العمالة
ت مفّصلة حـسب نـوع اجلـنس، علـى حنـو مـا أوصـت بـه اللجنـة يف                 يرجى تقدمي بيانا    - ١٥

  .مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بشأن مجيع اجلوانب املتصلة بعمل املرأة، وال سيما األجور
يقــدِّم تقريــر الدولــة الطــرف وصــفاً جملموعــة مــن تــدابري املــساعدة والتــدريب املتاحــة       - ١٦

  .يانات عن طبيعة األعمال اليت تنشئها املرأةيرجى تقدمي ب. للمشتغالت باألعمال احلرة
ميكــن االطــالع علــى مجيــع البيانــات املــستمدة مــن الدراســة اإلحــصائية الــيت أُجريــت     

مبوقــع الــدائرة اإلحــصائية الوطنيــة علــى “ ٢٠٠٨ -الرجــل واملــرأة يف أرمينيــا ”مــؤخراً بــشأن 
  .، كما أن هذه البيانات متاحة باللغة اإلنكليزيةwww.armstat.am: العنوان التايل

  القوالب النمطية والتعليم
يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن املبـادرات الـيت اُتخـذت للتـصدي للمواقـف املبنيـة                   - ١٧

على القوالب النمطية، وسرد السياسات احملدَّدة اليت متـت صـياغتها لتعزيـز تقاسـم املـسؤوليات          
  .رجل واملرأة يف األسرة ويف اجملتمع وأثر تلك السياساتبني ال

جتري حالياً إصالحات يف جمال التعليم تستهدف إضفاء طـابع دميقراطـي علـى اجملتمـع                  
 أصــبحت مــادة حقــوق اإلنــسان مــادة إجباريــة يف  ٢٠٠١وابتــداًء مــن عــام . الــوطين وتعزيــزه

ــة  ص مــن الكتــاب املدرســي املقــرَّر  وُيكَــّرس جــزء خــا . مؤســسات التعلــيم العــام يف اجلمهوري
  .لقضايا حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني

ويف الوقت نفسه أُدِخلت، يف ظل النظـام اجلديـد، تغـيريات يف املنـاهج املدرسـية منـها                     
وبنـاًء علـى    . “محايـة حقـوق املـرأة     ” و “املـساواة بـني اجلنـسني     ”على سبيل املثال إضافة ماديت      

http://www.armstat.am/
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يف س ُتـدرَّ كمـا  ؛“أنـا والعـامل مـن حـويل    ”االبتدائيـة مـادة امسهـا    ذلك، يـتم تـدريس الـصفوف     
؛ ويف “حقــوق اإلنــسان”و “ مقدمــة إىل علــوم االجتمــاع”تــسمى مــادة الــصفوف الوســطى 

  .“القانون”مادة الصفوف العليا 
ــيم قبــل     ــامج مثــة، املدرســيويف جمــال التعل ــاء  ل برن ــيم اآلب ــدَّمتعل ــاء  ُتقَ  يف إطــاره إىل آب

  . يف تنشئة أطفاهلم بطريقة صحيحة داخل األسرة مساعدة منهجيةسن املدرسةاألطفال حتت 
يرجى بيان ما إذا كانـت هنـاك أي         . يبدو أن التوجُّه األكادميي يتأثر بالقوالب النمطية        - ١٨

تدابري قائمة لتشجيع الفتيات والنـساء علـى دراسـة مواضـيع غـري تلـك الـيت درجـن منطيـاً علـى                    
  . األعمال على تعيني النساء يف وظائف غري منطيةدراستها وحتفيز أصحاب

أغلبيـة يف مؤسـسات التعلـيم العـايل يف اجملـاالت       ، يف الـسنوات األخـرية،  متثِّل الطالبات   
ويف حــني أن جمــاالت . االقتــصاد، والقــانون، والرعايــة الــصحية، والتــدريس، والفنــون : التاليــة

يديــة للمــرأة، فــإن تفــضيل املــرأة جملــايل   الرعايــة الــصحية والتــدريس والفنــون هــي جمــاالت تقل  
االقتصاد والقـانون يرجـع إىل زيـادة الطلـب علـى هـاتني املهنـتني يف سـوق العمـل واألولويـات               

  .اجلديدة للمجتمع
يرجى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن الربنـامج النمـوذجي إلصـالح التعلـيم الثـانوي                       - ١٩

)CEDAW/C/ARM/4 لقــتغلومــات عــن عــدد املــدارس الــيت أ، مبــا يف ذلــك مع)١٤٥، الفقــرة 
  .وعدد املعلّمني، مصنَّفني حسب نوع اجلنس، الذين فقدوا وظائفهم

وفقاً لقانون التعليم، يتمثّل اهلدف األول للتعليم يف تربيـة الطالـب أخالقيـاً واجتماعيـاً                  
الـيت تتــضّمن  وفيمـا يلـي خطـة الدولـة للتعلـيم العـام الـيت متـت املوافقـة عليهـا و          . وعقليـاً وبـدنياً  

  : مستويات هية سنة يف ثالث١٢برناجماً تعليمياً ملدة 
  )٤-١الصفوف ( سنوات مدرسية ٤ -التعليم االبتدائي   - ١  
  )٩-٥الصفوف ( سنوات مدرسية ٥ -التعليم املتوسط   - ٢  
  )١٢-١٠الصفوف ( ثالث سنوات مدرسية -التعليم الثانوي   - ٣  

بدأ االنتقال إىل نظام التعلـيم املؤلّـف مـن     ٢٠٠٧-٢٠٠٦اعتباراً من السنة املدرسية  و  
  :ويف إطار خطة الدولة ُوضعت األهداف التعليمية التالية.  سنة١٢

تنميـة قـدرات الطفـل الذهنيـة واألخالقيـة واجلـسمانية وكـذلك              :  االبتدائية املدرسةيف    
ر املدرســة وتــوفِّ. فهمــه للغــة والقواعــد وأســس املنطــق وتدريبــه علــى مهــارات العمــل األّوليــة   

  . الوسطىاملدرسةمستوى مناسب من التعليم من أجل االنتقال إىل واالبتدائية املعرفة الالزمة 
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ــرد      املدرســةهــدف و   ــالزم عــن الف ــاملخزون املعــريف ال ــد الطالــب ب  الوســطى هــو تزوي
كـاٍف  ستوى مبـ والطبيعة واجملتمع وكذلك كيفية اسـتخدام هـذه املهـارات واملعـارف يف احليـاة             

 الثانويـة أو يف     املدرسـة  األخالقـي واألديب يـسمح لـه مبواصـلة التعلـيم يف              الُبعـد تمكّن مـن    من ال 
  .مؤسسات التعليم املهين

 الثانوية يف إعداد الطالب للتـدريب املهـين         للمدرسةويتمثَّل اهلدف التعليمي األساسي       
  .بدء حياة مستقلةلوتزويدهم مبا يلزم من معرفة ومهارات وفهم 

  .م يف حينه بيانات عن نتائج هذه اإلصالحاتوسوف تقدَّ  
يرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية، مفــّصلة حــسب املنطقــة، تغطــي الفتــرة منــذ التقريــر       - ٢٠

 مداومـة الفتيـات والنـساء وال سـيما املنتميـات منـهن إىل أقليـات               الدوري األخري وتتناول عـدم    
  . عنها يف مجيع املراحل التعليميةعلى الدراسة وغياهبن وانقطاعهن) اليزيدية والكردية(إثنية 

على الرغم من أن القـانون يـوفِّر فرصـاً متـساوية للحـصول علـى التعلـيم، هنـاك نـسبة                        
وعـدد األطفـال غـري املـسّجلني يف املـدارس           . مئوية ضئيلة من األطفال غـري امللـتحقني باملـدارس         

ويف .  سـنة  ١٦ و   ١٥بـني   أعلى يف الفئات العمرية األكرب، وال سيما بني من تتراوح أعمارهم            
كــثري مــن األحيــان تكــون األســباب وراء عــدم تــسجيلهم ليــست هــي جمــرد عــدم الرغبــة مــن    

وجتــدر اإلشــارة إىل أن . جانبــهم شخــصياً بــل أيــضاً ســوء الظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية  
سـر  ينتمون إىل أ   الذين   نسبة أكرب من األطفال ذوي الظروف االجتماعية غري املؤاتية واألطفال         

حـىت الـصف الثـامن      ويرجع هذا إىل أن الدراسـة       .  الدراسة بعد الصف الثامن    تنقطع عن كبرية  
 أطفـال  مبـن فـيهم  البلـد سـجل خـاص لألطفـال،     يوجد يف  وال   .إجبارية، مبوجب قانون التعليم   

وهنـاك حاجـة إىل حبـوث معّمقـة يف هـذا اجملـال       . ، غري املنخرطني يف الدراسة    اإلثنيةاجملموعات  
ألســباب املوضــوعية والذاتيــة وا عــدد األطفــال املــنقطعني عــن الدراســة بــصورة دقيقــة  لتحديــد
حـسبما يتـضح مـن حتليـل مقـارن، فـإن       و. وإنتاج بيانـات مفـّصلة حـسب نـوع اجلـنس       لذلك،  

عــن قــدر  أيــضاً يكــشفنمــستوى األوالد فحــسب بــل ال يــبلغن  تقــدمهن،البنــات، مــن حيــث 
 يف املائـة فقـط      ٢٨,٣متثّـل البنـات     لـسنة الدراسـية الثامنـة       ا وبعد   .أكرب من االهتمام واملسؤولية   

 يف املائـة مـن الطـالب الراسـبني يف      ٢٨,٤من الطالب الذين انقطعوا عن الدراسة، كمـا ميـثِّلن           
ــامن الــصف ــة مــن املفــصولني ٢٣,٣ الث ــات  .  يف املائ ــل البن ــة مــن الطــالب  ٦٤,٦ومتثِّ  يف املائ

 سـنوات مـن الدراسـة، متثِّـل البنـات      ١٠وبعـد   .  الثـامن بدرجـة الـشرف      الـصف املتخرجني من   
ــصلوا      ٤٠ ــذين فُ ــن الدراســة أو ال ــنقطعني ع ــن الطــالب امل ــة م ــن  ٥٥,٦و ، يف املائ ــة م  يف املائ

  .الطالب املتخرجني من الصف العاشر بدرجة الشرف
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ــة أكــرب      ــدارس الثانوي ــات املــسّجالت يف امل ويرجــع ذلــك إىل أن األوالد  . وعــدد الفتي
احليــاة لتــدريب املهــين أو يبــدأون ا بعــد الــصف الثــامن ويــدخلون مؤســسات يتركــون الدراســة

  .العملية
 يف املائة من التالميذ يف مؤسسات التـدريب املهـين الـذين    ٢٥,٦وتشكّل البنات نسبة     

 يف ٢٦ يـصل هـذا الـرقم إىل    يف مؤسـسات التعلـيم العـايل    و .يتركون املدرسة أو ُيفَصلون منـها     
فإن العدد األكرب يف هذه اجملموعات هو من الطالب يف نظام التعلـيم غـري         وبطبيعة احلال   . املائة
  .اجملاين

وال يوجد يف أرمينيا متييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس علـى أي مـستوى مـن مـستويات                         
  .التعليم أو يف فرص الوصول إىل التعليم

  الصحة
كثـر شـيوعاً يف     مما يؤسف له أن اإلجهاض هو أحد األسـاليب األ         ”جاء يف التقرير أن       - ٢١
يرجى بيان ما هو اإلجراء الـذي  ). ٢١٢، الفقرة CEDAW/C/ARM/4(“ نيا لتنظيم األسرة أرمي

يف تنظــيم األســرة وكفالــة إتاحــة وســائل منــع “ اســتخدام اإلجهــاض”اختذتــه احلكومــة لتغــيري 
ــربامج التثقيــف اجلنــسي        ــرويج ل ــة والت ــة احلــصول عليهــا بأســعار معقول احلمــل وتيــسري إمكاني

  .جيع السلوك اجلنسي املسؤولوتش
ــا يف إطــار اســتراتيجية حتــسني صــحة املــرأة العامــة        كــان أول برنــامج أنــشئ يف أرميني

 األسرة؛ ومبوجب هذا الربنـامج مت إنـشاء         لتنظيم، هو برنامج    ٢٠٠٥-١٩٩٥واإلجنابية للفترة   
الطبـيني  ئيني لألخـصا مجيـع أقـاليم البلـد، وُنـشرت مؤلفـات علميـة       يف   األسرة   لتنظيم دائرة   ٧٧

 للمــوظفني الطبــيني مبــا يف دورات تدريبيــة لتجديــد املعلومــاتمت تــدريب مــدّربني لتقــدمي كمــا 
  .ذلك أخصائيي الوالدة وأمراض النساء والقابالت وأطباء األسرة

ــة مت تعريــف الــسكان           ــشر الكتيِّبــات اإلعالمي ــائط اإلعــالم ون ــضل مــساعدة وس وبف
  .عمليات اإلجهاض النسل ومنع احلمل غري املرغوب فيه وتحديداحلديثة لوسائل الباستخدام 

صــندوق األمـم املتحــدة للــسكان، متكَّنــت أرمينيـا مــن اســترياد وســائل   مــن ومبـساعدة    
  . بكميات كافية لتلبية الطلبتنظيم األسرةحتديد النسل احلديثة وتوزيعها على مجيع دوائر 

افقة على الربنامج الوطين لتحـسني      ، اختذت حكومة أرمينيا قراراً باملو     ٢٠٠٧ويف عام     
، الـيت تبـيِّن كيفيـة توسـيع نطـاق          ٢٠١٥-٢٠٠٧الصحة اإلجنابية وخطة العمـل املؤقتـة للفتـرة          

اســتخدام وســائل حتديــد النــسل احلديثــة ومنــع اإلجهاضــات وخلــق فــرص متــساوية لكــل           
توسـيع نطـاق    وقـد مت    . آليـات للتنفيـذ   كمـا تـوفر      ،اجملموعات السكانية يف حياة إجنابية صـحية      



CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1  
 

08-65326 19 
 

 الـــراغبني يف ووضـــعها يف متنـــاول كـــل األشـــخاصخـــدمات حتديـــد النـــسل اجليـــدة النوعيـــة 
ــها  ــا يف ذلــك املراهقــون ( بغــض النظــر عــن العمــر   االســتفادة من ــوع اجلــنس   وأ) مب الرجــال (ن

وأُدخلـت  . أو احلالة االجتماعيـة االقتـصادية     ) املطلقون/املتزوجون(احلالة الزواجية    وأ) والنساء
ات يف الربامج التعليمية للمدارس وغريهـا مـن املؤسـسات التعليميـة وال سـيما مـن خـالل                     تغيري

. جلهـاز اإلجنـايب اجلنـسي وأسـاليب حتديـد النـسل احلديثـة          با فيمـا يتـصل   استعمال مواد تدريس    
ــاء يف موضــوع الــسلوك اجلنــسي اآلمــن وأســاليب حتديــد      ومت تــوفري تــدريب للمدرســني واآلب

 األقـران للـشباب واملـراهقني بـشأن كيفيـة           فيمـا بـني   تنظيم دورات دراسـية     ومت  . النسل احلديثة 
  .تفادي احلمل غري املرغوب فيه

ــا جهــود لتعزيــز شــبكة دوائــر      تواصــل املتــدريب ال األســرة وتــوفري تنظــيموُتبــذَل حالي
 املنظمـات العامـة      بنشاط يف جهـود التوعيـة      وتشارك. صحي للجمهور ال التثقيفلألخصائيني و 

  .عو إىل استخدام وسائل حتديد النسل احلديثةاليت تد
. مــا زالــت معــدالت وفّيــات األطفــال والوفيــات النفاســية مرتفعــة يف الدولــة الطــرف     - ٢٢

  .يرجى بيان اخلطوات اليت اُتخذت ملعاجلة احلالة والنتائج اليت حتققت عملياً
 األم والطفـل     تعَتبِر دائمـاً حتـسني صـحة       ، وال سيما وزارة الصحة    ، احلكومة ظلتلقد    

ومـا فتئـت    . وختفيض معدالت الوفيات النفاسية ووفيـات األطفـال جمـاالت عمـل ذات أولويـة              
ــد         ــة يف جمــايل التولي ــة الرعاي ــضاً لتحــسني نوعي ــة وأي ــذَل إلدخــال إصــالحات قانوني اجلهــود ُتب

 بـدأ  ٢٠٠٨يوليـه  / متوز١ويف  . وأمراض النساء وحتسني املعدات التقنية يف مستشفيات الوالدة       
الـيت ميكـن للجميـع      توفري خدمات الوالدة اجملانية و    بغية   العمل بربنامج توثيق حكومي للمواليد    

  .الربنامجهذا ومت رصد بليون درام من امليزانية الوطنية لتنفيذ . احلصول عليها
وحتليــل لعمــل مستــشفيات الــوالدة يف يريفــون واألقــاليم واســُتخدمت  وأُجــري حبــث   

ومت . نظيمية، مبا يف ذلك تـصنيف ملستـشفيات الـوالدة حـسب املـستوى         النتائج لصياغة وثائق ت   
وقـد  . استعراض اخلدمات الطبية يف حاالت الطوارئ وتوسيعها بتشكيل فرق اسـتجابة سـريعة   

  .جنحت هذه الفرق يف منع وقوع كثري من الوفيات النفاسية
اسـية بالنـسبة     الوفيـات النف   أعـداد (حتقق ختفيض مستمر يف معدالت الوفيات النفاسـية           

فتــرة ثالثــة أشــهر أن لكــل وتبــيِّن مقارنــة املعــدالت املتوســطة ).  حالــة والدة١٠٠ ٠٠٠لكــل 
بطيئـاً  واضـحاً وإن كـان       سنة املاضية اخنفاضـاً      ١٧ خالل الــ  اخنفضمعدل الوفيات النفاسية قد     

ومعـــدل الوفيـــات النفاســـية أقـــل مـــن ). ٢٥,٦: ٢٠٠٧-٢٠٠٥؛ ٣٨,٥: ١٩٩٢-١٩٩٠(
ــه أعلــى )١٠٠ ٢٩,٣/٠٠٠(توســط يف بلــدان كمنولــث الــدول املــستقلة   املعــدل امل  ٤، ولكن

  ).١٠٠ ٦,٤/٠٠٠(ا هو عليه يف بلدان االحتاد األورويب مممرات 



CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1
 

20 08-65326 
 

يرجــى وصــف أي اســتراتيجيات ُوضــَعت أو تــدابري اُتخــذت ملكافحــة فــريوس نقــص     - ٢٣
 التمييز ضـد املـصابات وأثـر        ، فضالً عن  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 

كما يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن محالت التوعية الـيت مت           . تلك االستراتيجيات والتدابري  
  .االضطالع هبا

اإليدز يف أرمينيـا علـى مـستوى مـنخفض بفـضل       /فريوس نقص املناعة البشرية   أبقيت مؤشرات    
االجتماعيـــة والـــصحية إدخـــال خـــدمات املـــشورة والفحـــص الطوعيـــة يف مجيـــع املؤســـسات  

وبالتعـاون  . تدابري وقائيـة  اختاذ  لحوامل و لاإليدز  /وخدمات فحص فريوس نقص املناعة البشرية     
اإليدز وغريه مـن األمـراض     /مع املنظمات العامة، وبغية منع تفّشي فريوس نقص املناعة البشرية         

يتعـاطون  مـن   (ر   أفـراد اجملموعـات املعّرضـة للخطـ        بـني اليت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي            
ــة  تُت) املخــدرات عــن طريــق احلقــن واملومــسات ومــن هــم يف ســن املراهقــة     ــدابري للتوعي خــذ ت

وتـوفري فـرص الوصـول إىل الرعايـة الطبيـة لألشـخاص             تم تـوفري الواقيـات باجملـان        ويـ والتثقيف،  
  .اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  املرأة الريفية
 املعلومـات عـن اخلطـوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف اسـتجابة                 يرجى تقدمي مزيد من     - ٢٤

للتوصيات الـيت قدمتـها اللجنـة سـابقاً فيمـا يتعلـق بوضـع سياسـات وبـرامج خاصـة هتـدف إىل                        
ويف هـذا  . متكني املرأة الريفية اقتصادياً وتيسري إمكانية حصوهلا على خـدمات الرعايـة الـصحية            

ت عن الكيفية اليت تؤثّر هبـا اسـتراتيجية التنميـة الزراعيـة             الصدد، يرجى تقدمي مزيد من املعلوما     
  .املستدامة على حالة املرأة الريفية

ُبِذلت جهود ملموسة من أجل حتسني نوعية اخلدمات الطبية اليت ُتقـدَّم للمـرأة الريفيـة وزيـادة                   
. املعـدات وسـائل مـن بينـها جتديـد املراكـز الـصحية الريفيـة وتزويـدها ب            بإمكانية الوصول إليهـا     

يتلقـى العـاملون    كمـا   وجيري حالياً تزويـد هـذه املراكـز مبـوظفني مـدرَّبني منتـدبني مـن يريفـان                   
  .متواصالًالطبيون تدريباً 

واالســتجابة الــسريعة، وذلــك خلدمــة  متنقلــة ملعاجلــة أمــراض النــساء  مت إدخــال ُنظــم و  
 ُتــنظَّم علــى أســاس الــيت“ األيــام املفتوحــة”ويــشارك كبــار األخــصائيني يف . ســكان األريــاف

  .منتظم
  املعوَّقات

يرجى تقدمي معلومات عن الـربامج      . مل يتطرَّق تقرير الدولة الطرف إىل حالة املعوَّقات         - ٢٥
أو /واخلدمات اليت تستهدف املعوَّقات مبا يف ذلك أية مساعدات تقّدم هلن أثنـاء فتـرة احلمـل و                 

  .بعد الوضع، أو يف أعماهلن املرتلية
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ور أعاله، فإن حكومـة أرمينيـا تنتـهج سياسـة واحـدة جتـاه املعـّوقني مـن                   كما هو مذك    
تقوم الدولـة بتزويـد املعـوَّقني باملعينـات واألجهـزة التعويـضية والـسّماعات يف حالـة              و. اجلنسني

 وبتنظــيم إعــادة تأهيلــهم طبيــاً واجتماعيــاً ونفــسانيا، كمــا تقــوم بــإدارة برنــامج ضــعف الــسمع
  .اعدين العائشني لوحدهمللخدمات املرتلية للمتق

 تستهدف إدماج املعـّوقني     قضايا اإلعاقة السياسة اليت تنتهجها مجهورية أرمينيا بشأن       و  
تـوفري فـرص متـساوية      لتتخذ خطوات جديـدة     وهي  والدولة ملتزمة باملعايري الدولية     . يف اجملتمع 

  .العمالة الصحة واخلدمات االجتماعية وإعادة التأهيل وتشملللمعّوقني يف جماالت 
وينّص قانون احلماية االجتماعية للمعّوقني وغريه من التشريعات والقرارات احلكوميـة             

  :على توفري املكاسب التالية للمعّوقني
  للمعّوقني احلق يف العالج الطيب اجملاين؛  •  
 مـن   املعوقـون للمعّوقني من الفئـتني األوىل والثانيـة احلـق يف الـدواء اجملـاين كمـا حيـصل                     •  

   يف املائة؛٥٠ئة الثالثة على ختفيض بنسبة الف
  .للمعّوقني من الفئتني األوىل والثانية احلق يف استعمال وسائل النقل العام باجملان  •  

.  ممارسـة العمـل    علـى الـشخص   لدرجـة عـدم قـدرة       وُتَحدَّد اإلعاقة بصفة رئيسية وفقاً        
ووقـت   ةَحـدَّد أسـباب اإلعاقـ    ُي كـون الـشخص معاقـاً و       يثبتواالجتماعي الذي   والتقييم الطيب   

  .أيضاً نوع احلماية االجتماعية والعالج الالزمني إلعادة التأهيلحدوثها هو الذي حيدد 
 مــن تتــألفوهــي . اجملتمــعإن إعــادة التأهيــل هــي عنــصر أساســي لــدمج املعــّوقني يف      
لـيت تقيِّـد النـشاط     من التدابري الطبية واملهنية واالجتماعية اليت هتدف إىل إزالة العوامـل ا      منظومة

  .حتقيق عالج جزئيإىل أو 
ــل والوضــع            ــى العم ــدرة عل ــصحة والق ــتعادة ال ــل إىل اس ــادة التأهي ــدابري إع وهتــدف ت

االجتماعي، مما يؤّدي بدوره إىل تعزيز استقالل املعوَّقني اجتماعياً ومالياً ومـشاركتهم الكاملـة            
ة يف الفـرص ويف هتيئـة ظـروف معيـشة           يف احلياة العامة وممارسـة حريـاهتم وحقـوقهم يف املـساوا           

  .وعمل مناسبة، مما ييسِّر إدماجهم يف اجملتمع بصورة منِتجة
ويـوفّر برنـامج    . وإعادة تأهيل املعوَّقني تتم إدارهتا يف سياق نظام املـشتريات احلكـومي             

 اإلشـارة   وجتـدر (للمعوَّقني املرافق العالجية والتعويضية واإلصالحية باجملان       األفراد  إعادة تأهيل   
  ).هذه املرافق تتحسَّن يف كل سنة ويتوسع نطاقهاإىل أن نوعية 
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، حيــصل املعّوقـون الــذين حـدثت إعاقتــهم   ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثــاين ١واعتبـاراً مــن    
علــى أثنـاء احلــرب الوطنيـة الكــربى واجلنـود الــذين حـدثت إعاقتــهم أثنـاء خدمتــهم العـسكرية       

الكهربـاء والنقـل والغـاز وامليـاه     (سـتخدام بعـض اخلـدمات     لسداد تكلفة امساعدة مالية شهرياً 
ت إعاقتــهم تقيــيم طــيب   ثبِــوُتمــَنح معاشــات إعاقــة لألشــخاص التــالني بعــد أن يُ     ). والتدفئــة
  :واجتماعي

 يف ١٤٠ سـنة علـى      ١٨حيصل املعاقون من الفئة األوىل واألطفـال املعـاقون حـىت سـن                •  
  املائة من املعاش التقاعدي األساسي؛

   يف املائة من املعاش التقاعدي األساسي؛١٢٠صل املعاقون من الفئة الثانية على حي  •  
  . يف املائة من املعاش التقاعدي األساسي١٠٠حيصل املعاقون من الفئة الثالثة على   •  

ــسهم يف         ــيت ت ــسية ال ــل الرئي ــيم هــو واحــد مــن العوام ــق والتعل ــّوقني  حتقي اســتقالل املع
أن التـأثري االجتمـاعي لألسـرة أو األصـدقاء هـو أيـضاً عامـل هـام،                  كما  . وإدماجهم يف اجملتمع  

ولكن التعليم يف هذا السياق يغطي مجيع مراحل حياة الشخص، مبا يف ذلـك التعلـيم قبـل سـن                    
املدرســة والتعلــيم األّويل والثــانوي والعــايل والتعلــيم اخلــاص وكــذلك التــدريب طيلــة عمــر         

ميثّـل مؤشـراً إجيابيـاً بالنـسبة للمعـّوق فحـسب، بـل            واحلصول علـى تعلـيم أساسـي ال         . اإلنسان
والنظــام التعليمــي يــوفّر . للتنــوع اإلنــساينيــساعد أيــضاً األفــراد اآلخــرين علــى اكتــساب فهــم 

وينبغــي تــشجيع مؤســسات التعلــيم العــايل والتعلــيم . للمعــّوقني التعلــيم األّويل والتعلــيم اخلــاص
قني يف اجملتمعات احمللية، ولكن هـذا العمـل ينبغـي    اخلاص على أن تعمل معاً من أجل دعم املعوّ 

  .أن يكون متماشياً مع أهداف اإلدماج
.  وكبـاراً صـغاراً لمعـّوقني  لتعلـيم  تـوفري ال  ويشمل قانون احلمايـة االجتماعيـة للمعـّوقني           

ووفقــاً لقــانون التعلــيم وقــانون تعلــيم األشــخاص ذوي االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة، ميكــن   
 الدراســة إمــا يف املــدارس مــن ذوي االحتياجــات التعليمــة اخلاصــةتــاروا ألطفــاهلم لآلبــاء أن خي

  .العادية أو يف مؤسسات خاصة يف إطار برنامج خاص
، أقّرت احلكومـة اسـتراتيجية للتعلـيم الـشامل للجميـع بغيـة              ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥ويف    

ــال       ــيم اخلــاص لألطف ــام وإصــالح التعل ــيم الع  ذوي االحتياجــات إرســاء األســس لتنظــيم التعل
، جيري استخدام منوذج التعلـيم الـشامل للجميـع يف           ٢٠٠٨واعتباراً من عام    . التعليمية اخلاصة 

  .٢٠٠٩ مدرسة ومن املقرر توسيع الربنامج يف عام ٢٩
وبالنظر إىل عدم قدرة املعّوقني على املنافـسة يف سـوق العمـل واحتيـاجهم ألن يـدجموا                    

ة االجتماعيــة للــسكان الــذين ينعمــون بالعمالــة والــسكان الــذين يف اجملتمــع، فــإن قــانون احلمايــ
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ويتضّمن الربنـامج   . يوفّر ضمانات إضافية ملثل هؤالء األشخاص     ) ٢٠٠٦(يقاسون من البطالة    
  : التاليةاملشروعاتاحلكومي السنوي لتوظيف املعّوقني 

  توفري التدريب املهين واسترداد مهارات العمل للمعّوقني؛  •  
  رص عمالة جملموعات األشخاص الذين ال يستطيعون املنافسة يف سوق العمل؛إجياد ف  •  
مــن أجــل التــسجيل احلكــومي للنــشاط يف جمــال األعمــال  للمعــوقني تــوفري دعــم مــايل   •  

  .احلّرة
  .وأنشأت الدولة كذلك مركزاً اجتماعياً للرعاية النهارية ومشروعات اجتماعية  
ت احلكومـة اسـتراتيجية للحمايـة االجتماعيـة        أقـرّ  ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣ويف    

، علـى أسـاس اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق املعـّوقني وخطـة                 ٢٠١٥-٢٠٠٦للمعّوقني للفترة   
ــّوقني و     ــل املع ــادة تأهي ــا إلع ــس أوروب ــل جمل ــرة  إعم ــاجهم للفت ــضّمن . ٢٠١٥-٢٠٠٦دم وتت

إلدمـاج املعـّوقني يف اجملتمـع،       اليت هتيـئ الظـروف      تقريباً   اجملاالت   يف كل االستراتيجية إجراءات   
  .مما يكفل مشاركتهم الكاملة يف احلياة العامة

والعمل جـارٍ حاليـاً علـى قـدم وسـاق يف إعـداد اسـتراتيجية للتنميـة املـستدامة للعمالـة                        
  .واحلماية االجتماعية، مبا يف ذلك يف جمال اإلعاقة

، أقـرت   ٢٠٠٦ويف عـام    . وتتخذ الدولة حالياً خطـوات لتهيئـة بيئـة متكينيـة للمعـّوقني              
احلكومة ترتيبات لتذليل استخدام املرافق العامة ووسائل النقل العام واهلياكل األساسـية التقنيـة              

  .للمعّوقني واألشخاص حمدودي احلركة
فقـد بـدأ يف     . وجيري أيضاً تنفيذ بـرامج جديـدة لكفالـة املـساواة يف الفـرص للمعـّوقني                 

اصة للمعّوقني الذين فقدوا البـصر يف مرحلـة عمريـة           روف خ حب برنامج نشر كتب     ٢٠٠٦عام  
  .“الكتب الناطقة”متأخرة، واالستفادة من خدمة 

 ُنفِّذَت أول برامج لتوفري اجلراحـة الترقيعيـة للعـني واألجهـزة الـصوتية      ٢٠٠٧ويف عام    
  .للمعّوقني
ــه /ويتــيح برنــامج بــدأ يف متــوز    ــتعلُّم نظــام  ٢٠٠٨يولي “ صــن” الفرصــة للمكفــوفني ل

ــهم مــن اســتخدام احلاســوب بــدون مــساعدة     ا ــا الــيت متكّن ــوفّر التكنولوجي وهــذا . حلاســويب وي
طويــل األجــل ومتــاح للطــالب املكفــوفني يف مؤســسات التعلــيم العــايل    هــو برنــامج ربنــامج ال
  .لعمال املعّوقنيلو
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التشجيع على هتيئة بيئة متكينيـة للمعـّوقني وكفالـة مـشاركتهم بنـشاط يف احليـاة                 وبغية    
ميـسرة  جمتمـع  ”تمعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة عـن مـسابقة حتـت شـعار             اجمل

، وذلــك كجــزء مــن مــشروع تعزيــز ُنظــم احلمايــة االجتماعيــة الــذي تقــوم    “للجميــعمرافقــه 
  .بتنفيذه وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

تشترك وتتعـاون بنـشاط مـع املنظمـات     واملنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا اإلعاقة       
 اجلهـود الـيت ُتبـذَل يف جمـال احلمايـة االجتماعيـة للمعـّوقني علـى أسـاس مبـدأ                      تقومو. احلكومية

وتعمل السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية معـاً علـى إعـادة تأهيـل             . الشراكة االجتماعية 
 احلكوميـة تؤخـذ يف االعتبـار لـدى     وبصفة حمدَّدة، فـإن وجهـات نظـر املنظمـات غـري         . املعّوقني

وتقــوم األجهــزة . صــياغة التــشريعات وختطــيط الــربامج مــن خــالل عقــد مناقــشات مــشتركة    
مبشاركة املنظمات غري احلكوميـة أو      أو حلها   احلكومية مبناقشة القضايا املتصلة مبصاحل املعّوقني       

  .مبوافقتها املباشرة
، مت إنـشاء    ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٥ رئـيس الـوزراء مـؤرخ        صادر عـن  ومبوجب قرار     

ــة    ــضايا اإلعاق ــة ملعاجلــة ق ــة وطني ــواب وزراء     . جلن ــة ن ــذه اللجن ــضوية ه ــشمل ع ــنوت ــع م  مجي
ويتـوىل رئاسـة اللجنـة وزيـر     . الوزارات ذات الصلة وكـذلك ممـثلني للمنظمـات غـري احلكوميـة       

. األقـاليم كما أنـشئت مبوجـب هـذا القـرار أيـضا جلـان لرييفـان و          . العمل والشؤون االجتماعية  
حكـام األقـاليم،    (ومن بـني أعـضاء هـذه اللجـان ممثلـو املنظمـات احلكوميـة واملنظمـات العامـة                    

  ).ممثلو السلطات احمللية ورؤساء املنظمات غري احلكومية احمللية
ــارس / آذار٣٠ويف    ــم املتحــدة     ٢٠٠٧م ــى معاهــدة األم ــا عل ــة أرميني  وقّعــت مجهوري

لمــشاكل الرئيــسية الــيت تواجــه لّدم حــالً يف الوقــت املطلــوب املتعلقــة حبقــوق املعــّوقني، الــيت تقــ
  .وقد متت ترمجة االتفاقية إىل اللغة األرمنية، كما بدأت عملية املصادقة عليها. املعّوقني

  .والعمل جارٍ على مواءمة التشريعات احمللية مع أحكام االتفاقية  
ــى وضــع ا       ــاً عل ــة حالي ــشؤون االجتماعي ــاج  وتعمــل وزارة العمــل وال ســتراتيجية إلدم

ويف .  مببـادئ االتفاقيـة     يف إعداد هذه االستراتيجية    يسترشد الفريق العامل  و. املعّوقني يف اجملتمع  
، سوف تتركّز اجلهود على صياغة قـانون بـشأن إدمـاج املعـّوقني يف اجملتمـع، كمـا       ٢٠٠٩عام  

  .٢٠١٠-٢٠٠٩رة ُيعَتَزم العمل على االنتقال إىل النموذج األورويب لإلعاقة خالل الفت
. احلمايــة االجتماعيــة الــيت تنتــهجها اجلمهوريــة هلــا تــأثري علــى وضــع األســرة وسياســة   

والقـانون املتعلـق    ) ٢٠٠٥(فالقانون املتعلق بالتأمني االجتماعي اإلجباري ضـد اإلعاقـة املؤقتـة            
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٧ املؤرخ   ١٥٣٠قرار نون   الو) ٢٠٠٦(بالبدالت احلكومية   

 ات حتـدِّد إجـراء   ٢٠٠٨صادر عن حكومة أرمينيا الذي يضع جدول البدالت احلكومية لعام           ال
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منح إجازة الوضع وبدالت األمومة للنساء العـامالت وبـدل الـوالدة الـذي ُيمـَنح مـرة واحـدة                    
فتـرات اإلجـازة قبـل الـوالدة وبعـدها          البـدالت و  وُتَحـدَّد   . سنته الثانية وبدل رعاية الطفل حىت     

 شـاملة العطـالت     ها يومـاً بعـد    ٧٠ يوما قبـل الـوالدة و        ٧٠( يوما   ١٤٠) أ: ( التايل على النحو 
 يومــاً ٨٥ يومـا قبـل الـوالدة و    ٧٠( يومـا  ١٥٥ويف حالـة مـضاعفات الـوالدة    ) ب(، )الرمسيـة 
 يومـاً  ٧٠منـها   (اً يومـ ١٨٠ويف حالـة والدة التـوائم   ) ج) ( شاملة أيام العطالت الرمسيـة    هابعد

حيــصل الــشخص العامــل الــذي يتبّنــى و .) شــاملة العطــالت الرمسيــةها بعــد١١٠قبــل الــوالدة و
بدل أمومة لفترة ال تزيد عن فترة إجـازة         على   ،مولوداً حديث الوالدة أو يتم تعيينه وصياً عليه       

ويبدأ دفع البـدل مـن يـوم التبّنـي أو التعـيني كوصـي إىل أن يبلـغ عمـر الوليـد سـبعني                         . األمومة
  ). أو أكثرملولودينبّني أو التعيني كوصي تيف حالة ال يوماً ١١٠أو (يوماً 

ــام         ــرة إجــازة الوضــع، فــإن عــدد أي ــاء فت ــأخرة أثن ــوالدات املبتــسرة أو املت ــة ال ويف حال
  . بدل األمومة ال يتغّيرانمقداراإلجازة اإلمجايل و

دايـة  ويف حالة الوالدة املبتسرة بعد اليوم الرابع واخلمسني بعد املائة من احلمـل وقبـل ب                 
وُيحَتَسب بدل األمومة على أسـاس      . إجازة األمومة، ُيدفَع البدل لفترة إجازة األمومة فحسب       

  . يف املائة من متوسط األجر بغض النظر عن طول فترة التأمني١٠٠
  الالجئات

يرجـى تقــدمي  . ال يقـدِّم تقريـر الدولـة الطـرف سـوى معلومــات ضـئيلة عـن الالجئـات          - ٢٦
جئــات الفعليــة يف مجيــع اجملــاالت الــيت تــشملها االتفاقيــة، مــع التركيــز  صــورة شــاملة حلالــة الال

وعـالوة  . يعـانني مـن متييـز متعـّدد الوجـوه         بصفة خاصة على الالجئـات يف الريـف حيـث أهنـن             
علــى ذلــك يرجــى بيــان مــا إذا كــان أطفــال الالجــئني حيــصلون بــصورة تلقائيــة علــى اجلنــسية   

ــة ــا ك  األرمنيــ ــدان عليهــ ــصل الوالــ ــدما حيــ ــل     عنــ ــوق الطفــ ــة حقــ ــذلك جلنــ ــا أوصــــت بــ مــ
)CRC/C/15/Add.225.(  

ال توجــد لــدى أرمينيــا بــرامج منفــصلة لالجئــات، ولكــن ختــصيص إســكان لالجئــات   
والالجئــات العائــشات يف املنــاطق . ساكن علــى ســبيل األولويــةاملــيــدخل يف برنــامج ختــصيص 

واألسـر الـيت    . اعيـة صـعبة   الريفية ويف دور إيواء مؤقتة جيـدن أنفـسهن يف حالـة إسـكانية واجتم              
  .تكون رأسها امرأة تعيش يف ظروف سيئة جداً

 مـن قـانون اجلنـسية جلمهوريـة         ١٦يتعلق جبنسية أطفال الالجـئني، فـإن املـادة          أما فيما     
 أن حيـصل هـو   األرمنيـة أرمينيا تنص على أنه من حق الطفل الذي حيصل والـداه علـى اجلنـسية             

 بينما ظـل    األرمنية وإذا حصل أحد الوالدين على اجلنسية        . بلوغه سن الرابعة عشرة    حىتعليها  
 حـىت سـن الرابعـة       األرمنيـة اآلخر أجنبياً أو عدمي اجلنسية فيحق لطفلهما احلصول على اجلنسية           
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وافـق علـى   عشرة إذا وافق على ذلك الوالدان، أو إذا كان الطفل مقيمـاً يف مجهوريـة أرمينيـا و          
  .األرمنية الوالد احلاصل على اجلنسيةالتبين 

 مـن قـانون الالجـئني علـى أن الالجـئني القاصـرين              ٢٠ويف الوقت نفسه، تـنص املـادة          
 أو إذا تبّنـاهم، مبوجـب اإلجـراء         األرمنيـة يفقدون مركز الالجئ حبصول والديهم على اجلنسية        

 أو رعايـا أجانـب إالّ إذا كـان          مواطنون أرمنيون املنصوص عليه يف تشريعات مجهورية أرمينيا،       
  . بالتبّني الجئني أو أشخاصاً عدميي اجلنسيةنيباء القائماآل
يرجى تقدمي معلومات عن العنف اجلنسي والعنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف          - ٢٧

  .أوساط جمتمعات الالجئني
  .ال جتمع إحصاءات يف هذا الصدد نظراً لقلة احلاالت  

  الزواج والعالقات األسرية
فصيلية عن اجلهود اليت تضطلع هبا احلكومة لكفالة رفـع احلـّد            يرجى تقدمي معلومات ت     - ٢٨

 سـنة، بـدالً مـن احلـّد األدىن احلـايل          ١٨األدىن لسن الزواج لكل من النـساء والرجـال إىل سـن             
هـذا احلـّد األدىن   مـن    وللقـضاء علـى أيـة اسـتثناءات          ، سنة لألوالد  ١٨ سنة للبنات و     ١٧وهو  

ية واتفاقيـة حقـوق الطفـل، مبـا يف ذلـك أي مـشاريع قـوانني         من االتفاق  ١٦للسّن، وفقاً للمادة    
  .قيد النظر

، جتـري صـياغة جمموعــة مـن التعــديالت    )١٤انظـر الــسؤال  (كمـا هـو مــذكور أعـاله       
وتتضّمن التعديالت املقَترح إدخاهلا على قانون األسـرة تعـديالً يهـدف إىل             . التشريعية املقترحة 

 ١٧ مـن الـسن احلاليـة وهـي     دالً سـنة بـ  ١٨ة للبنـات إىل     رفع احلـّد األدىن لـسن الـزواج بالنـسب         
  .سنة

  اآلثار االقتصادية للطالق
 املمتلكـات عنـد     ‐يرجى تقدمي معلومات عن النظم القائمة اليت حتكم توزيع األصول             - ٢٩

كما يرجـى تقـدمي معلومـات عـن نـوع املمتلكـات الـيت تـوّزع عنـد فـسخ الـزواج أو                        . الطالق
  . ما يتعلق بالنساء املتفّرغات لرعاية األسرة وتربية األطفالالعالقات، مبا يف ذلك

 متـساوية فيمـا يتعلـق       اًتنّص تشريعات األسرة يف أرمينيا على أن للرجـل واملـرأة حقوقـ               
  .احلياة الزوجية وفسخ الزواجبإبرام الزواج و

ــزواج بــدعو     ــة فــسخ ال ــة أو يف مكتــب تــسجيل، جيــوز للــزوجني أن   ىويف حال  قانوني
ما إىل احملكمة اتفاقاً حيّدد الزوج الذي سـيعيش األطفـال معـه واإلجـراء املتعلّـق بـدفع نفقـة                     يقّد

 النفقـة  مقـدار أو نفقة الزوج غري القادر على العمل وليس لديه مصدر دعـم، وبـشأن         /الطفل و 
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ــزوجني   ــيَّن علــى   . أو قــسمة املمتلكــات املــشَتركة لل وإذا مل يتوّصــل الزوجــان إىل اتفــاق، فيتع
يتعـيَّن   الـزوجني    وَمـن ِمـن   كمة أن حتّدد الوالد الذي سيعيش معه األطفال بعد فسخ الزواج            احمل
، )أو علـى طلـب واحـٍد منـهما    (وبناًء على طلـب الـزوجني     . مقدارها دفع النفقة، وما هو      عليه

يتعيَّن على احملكمة أن حتّدد أيضاً كيفية قسمة املمتلكات اليت تعترب ملكية مشتركة، وأن حتـّدد                
 هـذه  مقـدار  ،كذلك، بناًء على طلب الزوج الذي حيق له احلصول على نفقة من الزوج اآلخر           

  .النفقة
وينّص قانون األسرة على أنه حيق لألشخاص التـالني طلـب النفقـة عـن طريـق احملـاكم                       

تقــوم برعايــة  أو الــيت احلامــلالزوجــة الــسابقة ) أ: (مــن زوج ســابق لــه إمكانيــات ماليــة كافيــة
لـيس  الـيت  سابقة الـ زوجـة  ال) ب(شترك للزوجني إىل أن يبلغ هـذا الطفـل سـن الثالثـة؛           الطفل امل 

مـن الفئـة األوىل؛     لديها مصدر دعم وتقوم برعاية طفل مشترك معـاق وقاصـر أو طفـل معـّوق                 
 قبـل   حـدثت إعاقتـها   على العمل ولـيس لـديها مـصدر دعـم و          قادرة  السابقة غري   الزوجة  ال) ج(

الزوجـة الـيت لـيس لـديها مـصدر دعـم والـيت تبلـغ         ) د(سخه؛ فبعد فسخ الزواج أو خالل سنة      
 مـستمراً الـزواج   هـذا   سن املعاش التقاعدي خالل مخـس سـنوات مـن فـسخ الـزواج؛ إذا كـان                  

 هذه النفقـة وترتيبـات دفعهـا للـزوج الـسابق بعـد              مقداروميكن حتديد   .  سنة أو أكثر   ١٥لفترة  
  .بقنيفسخ الزواج عن طريق اتفاق بني الزوجني السا

وجيوز للمحكمة أن تسقط عن الزوج االلتزام مبساعدة زوجه غري القادر علـى العمـل                  
والذي ليس لديه مصدر دعم أو أن تقصر هذا االلتزام على فتـرة زمنيـة سـواًء أثنـاء الـزواج أو                      

نتيجة إلساءة اسـتعمال الكحـول      قد حدث    العمل   على  الزوج بعد فسخه، إذا كان عدم قدرة     
عمر الـزواج أقـل     كان  أو مواد ّمسية أو نتيجة الرتكاب جرم متعّمد، أو إذا           /ات و أو املخدر /و

مثـل  (سلوك غري أخالقي يؤثّر علـى العائلـة         لزوج الطالب للنفقة    الممارسة  من سنة، أو يف حالة      
  ).اخليانة الزوجية أو القمار أو ما شابه ذلك

  ٢٠ من املادة ١التعديل على الفقرة 
 مــن االتفاقيــة ٢٠ مــن املــادة ١تعتــزم احلكومــة قبــول تعــديل الفقــرة يرجــى بيــان مــىت   - ٣٠

  .املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة
  .نظر يف هذه املسألة يف املستقبل القريبسُي  

  


