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

 الدورة الثالثة واألربعون
    ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩

  واملسائل املتعلقة بالنظر يف التقارير الدوريةاملواضيعقائمة   
  

 أرمينيا  
الثالـث والرابـع    الدوريني   التقرير اجلامع للتقريرين     نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف       
 ).CEDAW/C/ARM/ 4(ألرمينيا 

 
 حملة عامة  

ــرين          - ١ ــامع للتقري ــر اجل ــداد التقري ــة إع ــشأن عملي ــات ب ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي  يرجــى تق
وينبغي أن تتـضمن هـذه املعلومـات مـا إذا كانـت املنظمـات               .  الثالث والرابع ألرمينيا   الدوريني
مجهوريـة  يف  عن حقـوق اإلنـسان      منظمة املدافعني   املنظمات النسائية، و  خباصة  كومية، و غري احل 
ــا ــد اشــترك ،أرميني ــا إذا كانــت      ت ق ــشاركتهم، وم ــة ونطــاق م ــر وطبيع ــذا التقري ــداد ه  يف إع

 .احلكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على الربملان
 

 مجع البيانات وحتليلها  
ية حمدودة مفّصلة حسب نوع اجلنس بـشأن حالـة املـرأة            يتضمن التقرير بيانات إحصائ    - ٢

 حالــة مجــع البيانــات يف البلــد عــنيرجــى تقــدمي معلومــات . يف اجملــاالت الــيت تغطيهــا االتفاقيــة
. بصفة عامة، وإىل أي مدى يتم مجع هـذه البيانـات علـى أسـاس مفـّصل حـسب نـوع اجلـنس                      

 بــصورة مفــّصلة حــسب نــوع كمــا يرجــى بيــان كيــف تعتــزم احلكومــة حتــسني مجــع البيانــات  
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تقريـر الـسياسات    عملـييت   اجلنس فيما يتصل باجملاالت اليت تغطيهـا االتفاقيـة لكـي يتـسىن دعـم                
 .وإعداد الربامج وبغية قياس التقدم احملرز حنو تنفيذ االتفاقية

نــساين لورقــة اســتراتيجية احلــد    يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن نتــائج التحليــل اجل     و - ٣
 .الفقر من

 
  التشريعي واملؤسسييناالتفاقية، والربوتوكول االختياري، واإلطارب تعريفال  

اسـتند  يرجى بيان ما إذا كانت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قـد       - ٤
م، فمـا هـي تلـك    عت اإلجابة بـن احمللية، وإذا كانالقضايا املعروضة أمام احملاكم يف أي من   إليها  

يرجـى حتديـد مـا مت اختـاذه مـن إجـراءات للتعريـف علـى نطـاق                  افة إىل ذلـك،     القضايا؟ وباإلض 
 / أيلــول ١٤واســع باالتفاقيــة والربوتوكــول االختيــاري اللــذين صــّدقت عليهمــا أرمينيــا يف        

القـضاة واملـدعني    يف أوسـاط    االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري      لنشر الوعي ب   و ٢٠٠٦ سبتمرب
 .واحملامني يف أرمينياالعامني 

ــشأن صــالحيات   و - ٥ ــة ب ــدافعمنظمــة يرجــى إعــالم اللجن ــسان  نيامل يف  عــن حقــوق اإلن
ويرجى أن يتضمن ذلـك معلومـات   . مجهورية أرمينيا فيما يتعلق بالقضايا اليت تشملها االتفاقية      

عــن اإلجــراءات املتخــذة ملتابعــة توصــياهتا، إن وجــدت، وتقــدمي بيانــات مفــّصلة حــسب نــوع   
ــشكومعلومــات عــن ا اجلــنس  ــز  اوى املقدمــة ل ــشأن حــدوث متيي علــى أســاس نــوع اجلــنس،   ب

 .وكذلك بشأن اجملاالت واحلقوق اليت قدمت بسببها تلك الشكاوى
 

 لنهوض باملرأةاملعنية باالوطنية األجهزة   
يرجى تقدمي معلومات عن السلطات واملوارد املالية والبشرية املكرسـة لتعزيـز املـساواة            - ٦

 .املرأة واألسرة والطفلشؤون رة بني اجلنسني يف نطاق إدا
 

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

 قــد أدى إىل إحــداث تغــيري يف ٢٠١٠-٢٠٠٤دورهــا يف اجملتمــع يف مجهوريــة أرمينيــا للفتــرة  
 ).٢٤، الفقرة CEDAW/C/ARM/4(قرير الدولة الطرف اجملاالت املذكورة يف ت

 
 القوالب النمطية  

أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقهـا إزاء اسـتمرار املواقـف األبويـة                 - ٨
يرجى تقـدمي معلومـات عـن الـربامج احملـددة الـيت             . املتأصلة اجلذور يف األسرة واجملتمع    املتسلطة  
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اسـتعراض عـام للنتـائج الـيت حققتـها          إجـراء   للتغلـب علـى هـذه املواقـف و         االضطالع هبا    ىجير
 .هذه اإلجراءات املتخذة ملكافحة التمييز ضد املرأة

 
 العنف ضد املرأة  

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

ــا إذا كانـــت الدولـــة تتـــوخى   املقـــررة لالعقوبـــات  االغتـــصاب يف جتـــرمي الغتـــصاب وبيـــان مـ
 .الزواج نطاق
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة أو الـيت يتـوخى اختاذهـا، وفقـا للتوصـية        و - ١٠

املة ملكافحة مجيـع أشـكال      للجنة بشأن العنف ضد املرأة، لوضع استراتيجية ش        ١٩العامة رقم   
العنف ضد املرأة، على النحو الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، مبـا يف                   

 .الصحينياألخصائيني ذلك بناء قدرات الشرطة واحملامني والسلطة القضائية و
 يرجى تقدمي معلومات عن نطاق العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك عـدد النـساء الالئـي                      - ١١

أو شركائهن السابقني خالل الـسنوات القليلـة املاضـية        أو شركائهن   قُتلن على أيدي أزواجهن     
 -، وكذلك عـن مـدى تـوفر اخلـدمات االجتماعيـة وأمـاكن اإليـواء                 العائلييف حاالت العنف    

كمـا يرجـى تقـدمي      .  للـضحايا  -ملساعدة على مـدار الـساعة       لتقدمي ا الدور اآلمنة وخط هاتفي     
، وعـدد الـشكاوى     العائليتوفرت، بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف          إحصاءات، إذا   

 .اليت قدمت، والتحقيقات واحملاكمات اليت أجريت، والعقوبات اليت فرضت
 

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

لطرف قد وضـعت ونفّـذت برناجمـا شـامال، مبـا يف ذلـك التـشريعات، للتـصدي             كانت الدولة ا  
ــة     . الســتغالل البغــاء كمــا يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات بــشأن التــدابري املتخــذة وامليزاني

لنــساء والفتيــات الالئــي ااملخصــصة لكفالــة إعــادة تأهيــل ضــحايا االجتــار والبغــاء، مبــا يف ذلــك 
ــرك اســتغالل البغــ   ــرغنب يف ت ــادة اء، وي ــا، وشــفائهن  إع ــاجهن اجتماعي ــة  إدم ــار البدني مــن اآلث

 .والنفسية واالجتماعية
اق االجتـار بالنـساء والفتيـات       يرجى تقدمي ما قد يتوفر من بيانات إحصائية بشأن نطـ          و - ١٣

األشـخاص  وينبغي أن تتضمن هذه املعلومـات بيانـات عـن عـدد             . داخل أرمينيا وخالهلا ومنها   
 .يهم وحماكمتهم وصدور أحكام حبقهم نتيجة لضلوعهم يف االجتارالذين مت القبض عل
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 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة  
يرجى شرح أسباب استمرار متثيل املـرأة متثـيال ناقـصا يف احليـاة العامـة والـسياسية ويف          - ١٤

ومـة، مبـا يف ذلـك       احلكاختـذهتا   أيـضا، يرجـى تقـدمي وصـف للتـدابري الـيت             . مناصب صنع القرار  
ــدابري اخلاصــة املؤق  ــالت ــادة  ١ة املتخــذة وفقــا للفقــرة  ت ــة والتوصــية العامــة   مــ٤ مــن امل ن االتفاقي

 للجنــة، بزيــادة عــدد النــساء يف اجلمعيــة الوطنيــة، واحلكومــة، والــسلك الدبلوماســي، ٢٥ رقــم
ويرجى تقـدمي بيانـات     . البلدية، والسلطة القضائية، وأثر هذه التدابري     /واهليئات اإلقليمية واحمللية  

 .الصددإحصائية مستكملة يف هذا 
 

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

 .مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بشأن مجيع اجلوانب املتصلة بعمل املرأة، وال سيما األجور
موعــة مــن تــدابري املــساعدة والتــدريب املتاحــة يقــدم تقريــر الدولــة الطــرف وصــفا جملو - ١٦

 .يرجى تقدمي بيانات عن طبيعة األعمال اليت تنشئها املرأة. للمشتغالت باألعمال احلرة
 

 القوالب النمطية والتعليم 
يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن املبادرات اليت اختذت لتحدي املواقـف املبنيـة علـى        - ١٧

لسياسات احملددة الـيت متـت صـياغتها لتعزيـز تقاسـم املـسؤوليات بـني            اسرد  القوالب النمطية، و  
 . املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع وأثر تلك السياسات

أي هنـاك   يرجى بيان ما إذا كانـت       . يبدو أن التوجه األكادميي يتأثر بالقوالب النمطية       - ١٨
 املنطويـة علـى قوالـب منطيـة      تدابري قائمة لتـشجيع الفتيـات والنـساء علـى دراسـة املواضـيع غـري               

ــتقدام نـــساء للعمـــل يف   حتفيـــز و الوظـــائف غـــري املنطويـــة علـــى  أصـــحاب األعمـــال علـــى اسـ
 .منطية قوالب
إلصـالح التعلـيم الثـانوي    النمـوذجي  يرجى تقدمي مزيد مـن املعلومـات عـن الربنـامج       و - ١٩

)CEDAW/C/ARM/4 ــرة ــك  )١٤٥، الفق ــا يف ذل ــيت أغلقــت   عــن ، مب ــدارس ال وعــدد عــدد امل
 . املعلمني، مصنفني حسب نوع اجلنس، الذين فقدوا وظائفهم

الفتيـات  التحـاق   ويرجى تقدمي بيانات إحصائية، مفصلة حـسب املنطقـة، بـشأن عـدم               - ٢٠
 منـذ التقريـر   تـرة ميع مستويات التعليم، وغياهبن وانقطاعهن عن الدراسـة، تغطـي الف         جبوالنساء  

 ).اليزيدية والكردية(ات األقليات العرقية الدوري األخري، وال سيما بالنسبة لفتي



CEDAW/C/ARM/Q/4  
 

08-49653 5 
 

 ةــالصح  
مما يؤسف لـه أن اإلجهـاض هـو أحـد األسـاليب األكثـر شـيوعا يف           ”يذكر التقرير أن     - ٢١
يرجــى بيــان مــا هــو اإلجــراء  ). ٢١٢، الفقــرة CEDAW/C/ARM/4(“ رمينيــا لتنظــيم األســرةأ

تنظـيم األسـرة وكفالـة إتاحـة          يف“ اسـتخدام اإلجهـاض   ”الذي اختذته احلكومة لتغيري أسـلوب       
وسائل منع احلمل وتيسري إمكانية احلـصول عليهـا بأسـعار معقولـة، والتـرويج لـربامج التثقيـف                   

 . اجلنسي، وتشجيع السلوك اجلنسي املسؤول
. مــا زالــت معــدالت وفيــات األطفــال والوفيــات النفاســية مرتفعــة يف الدولــة الطــرف    - ٢٢

 . عاجلة احلالة والنتائج اليت حتققت عمليايرجى بيان اخلطوات اليت اختذت مل
أو تــدابري اختــذت ملكافحــة فــريوس نقــص وضــعت يرجــى وصــف أي اســتراتيجيات و - ٢٣

اإليــدز، فــضال عــن التمييــز ضــد النــساء املــصابات وأثــر تلــك االســتراتيجيات   /املناعــة البــشرية
وعي مت محــــالت إلذكــــاء الــــتقـــدمي معلومــــات تفــــصيلية عـــن أي   كمــــا يرجــــى . والتـــدابري 
 .هبا االضطالع

 
 املرأة الريفية  

يرجى تقدمي مزيد من املعلومـات عـن اخلطـوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف اسـتجابة                     - ٢٤
للتوصيات الـيت قدمتـها اللجنـة سـابقا فيمـا يتعلـق بوضـع سياسـات وبـرامج خاصـة هتـدف إىل                        

ويف هـذا  . ت الرعايـة الـصحية  خـدما املرأة الريفية اقتصاديا وتيسري إمكانية حصوهلا على   متكني  
الصدد، يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن الكيفية اليت تؤثر هبـا اسـتراتيجية التنميـة الزراعيـة                  

 . املستدامة على حالة املرأة الريفية
 

 املعوقات  
الـربامج  عن  يرجى تقدمي معلومات    . حالة املعوقات إىل  تقرير الدولة الطرف    مل يتطرق    - ٢٥

أو /املعوقات مبا يف ذلك أية مساعدات تقدم هلن أثنـاء فتـرة احلمـل و              يت تستهدف   الواخلدمات  
 . بعد الوضع، أو يف أعماهلن املرتلية

 
 الالجئات  

يرجـى تقــدمي  . ال يقـدم تقريـر الدولـة الطـرف سـوى معلومــات ضـئيلة عـن الالجئـات         - ٢٦
ا االتفاقيـة، وخباصـة التركيـز    صورة شاملة حلالة الالجئات الفعلية يف مجيع اجملاالت اليت تـشمله         

وعــالوة علــى ذلــك، . هوعلــى الالجئــات يف الريــف حيــث أهنــن يعــانني مــن متييــز متعــدد الوجــ
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األطفال حيـصلون بـصورة تلقائيـة علـى اجلنـسية األرمينيـة       الالجئون من يرجى بيان ما إذا كان     
 . )CRC/C/15/Add.225(كما أوصت بذلك جلنة حقوق الطفل  عندما حيصل والديهم عليها

يرجى تقدمي معلومات عن العنف اجلنسي والعنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف         - ٢٧
 . أوساط جمتمعات الالجئني

 
 الزواج والعالقات األسرية  

يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن اجلهود اليت تضطلع هبا احلكومة لكفالة رفـع احلـد                - ٢٨
 سـنة بـدال مـن احلـد األدىن احلـايل            ١٨ال إىل سـن     األدىن لسن الزواج لكـل مـن النـساء والرجـ          

لقــضاء علــى أيــة اســتثناءات هلــذا احلــد األدىن  ل ســنة لــألوالد، و١٨ ســنة للفتيــات و ١٧وهــو 
 من االتفاقية واتفاقيـة حقـوق الطفـل، مبـا يف ذلـك أي مـشاريع قـوانني          ١٦للسن، وفقا للمادة    

 . قيد النظر
 

 االقتصادية للطالقاآلثار   
املمتلكـات عنـد    / تقدمي معلومات عن النظم القائمـة الـيت حتكـم توزيـع األصـول              يرجى - ٢٩

كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــوع املمتلكــات الــيت تــوزع عنــد فــسخ الــزواج     . الطــالق
العالقات، مبا يف ذلك فيما يتعلـق بالنـساء غـري العـامالت الـاليت كـن يقمـن برعايـة األسـرة                        أو

 . وتربية األطفال
 

 ٢٠ من املادة ١لى الفقرة التعديل ع  
 ، مـن االتفاقيـة  ٢٠ مـن املـادة   ١يرجى بيـان مـىت تعتـزم احلكومـة قبـول تعـديل الفقـرة                - ٣٠

 .املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة
 


