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  ٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ــر يف التق النظ

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
التقريـــر الـــدوري اجملمـــع الثالـــث والرابـــع ألرمينيـــا        

ــابع(  CEDAW/C/ARM/Q/4 و (CEDAW/C/ARM/4 )تــ
 CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1)و 

ــا      - ١ بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد أرميني
  .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة

  )تابع (٩ إىل ٧املواد 
ردَّاً علــى ســؤال عــن    ): أرمينيــا  (الــسيدة أغايانيــان    - ٢

لقـــانون املـــدين العنـــف املـــرتيل، قالـــت إن القـــانون اجلنـــائي وا
وقــانون اُألســرة تــضمَّنوا مــواد حمــددة تــشمل العنــف املــرتيل،    

 مـن الدسـتور العنـف اجلنـسي واجلـرائم           ١٨بينما مشلت املـادة     
  .ضد العفة اجلنسية

ــنوية     - ٣ وأضـــافت قائلـــة إنـــه جتـــرى بـــرامج تـــدريب سـ
ووضـع  . لوسائط اإلعـالم والـصحفيني لزيـادة الـوعي بـالتمييز          

ــصحافة بالتعــ   ــادي ال ــلوك     ن ــة س ــا مدون ــس أوروب ــع جمل اون م
ــا ــامج إذاعـــي للـــشرطة  . للـــصحفيني ومت اعتمادهـ ــدم برنـ ويقـ

ــات عــن حــاالت االجتــار والعنــف      أســبوعياً للجمهــور معلوم
وهناك حـوارات تلفزيونيـة حـول تلـك املـسائل لزيـادة             . املرتيل

  .توعية اجلمهور بالقوانني القائمة وكيفية الوصول إىل احملاكم
 أن القانون تضمَّن مادة عن االجتـار منـذ          وأشارت إىل   - ٤

. ، ومــن مث ليــست هنــاك مــن قبــل بيانــات متاحــة ٢٠٠٣عــام 
. ضــحية ٣٦ مشلــت ٢٠٠٧ حالــة يف عــام ١٤وكانــت هنــاك 

ــاك ٢٠٠٨ويف عــام  ــة مشلــت ١١، كانــت هن ــاً ٢٠ حال  جاني
وكانــت الــضحايا .  نــساء٤ امــرأة ومتــت إدانـة  ١٩مـن بينــهم  

 منـهن إىل منظمـات غـري        ٢٠حيـل   مـن النـساء، أ    مجيعاً   ٣٩ الـ
  .حكومية لتقدمي املساعدة

  ١٤ إىل ١٠املواد 
ــي   - ٥ ــسيدة بيل ــساوي    : ال ــرغم مــن ت ــى ال ــه عل قالــت إن

النساء، من حيث املبدأ، يف الفرص يف أرمينيا، يتأثر حـصوهلن           
ــة      ــايري الثقافيـ ــا واملعـ ــوارد واملزايـ ــساواة يف املـ ــدم املـ ــا بعـ عليهـ

  . إجحاف فعليةوالتوقعات، مما أسفر عن أوجه
وأشارت إىل أنه رغم الزيادة يف ميزانية التعلـيم، فإهنـا             - ٦

مسعـــت مـــن مـــصادر أخـــرى عـــن ارتفـــاع الرســـوم املدرســـية 
 يف  ٤٨وأضـافت أن    . يؤثر على الفئات الـضعيفة اجتماعيـاً       مما

ــيم تقـــع يف صـــفوف     ــة مـــن حـــاالت التـــسرب مـــن التعلـ املائـ
يم الفتيـات حلمـل   يعّرض التسرب من التعل  وميكن أن   . الفتيات

وسـألت عـن اإلجـراء      . املراهقات واالجتار واألخطار األخـرى    
املتخذ للحد من معدل التسرب، ال سيما بني األقليات اإلثنيـة           

  .يف املناطق الريفية
وقالت إن اإلصالحات التعليمية أدت إىل دمج بعـض           - ٧

وأضــافت أن املدرســني،  . املــدارس وإغــالق مــدارس أخــرى   
أساســاً، قــد فقــدوا أعمــاهلم، يف حــني تــشري  وهــم مــن النــساء 

تقــارير بديلــة إىل أن إغــالق بعــض مــدارس احلــضانة يعــين أن   
وســألت إذا . علــى اُألمهــات تــرك أعمــاهلن لرعايــة أطفــاهلن     
  .كانت هناك أية استراتيجية لدعم هؤالء النساء

ومضت قائلة إنه على الرغم من ارتفاع بقاء الفتيـات            - ٨
، تتجـه الفتيـات إىل التركـز يف جمـايل التربيـة             يف املرحلة الثانوية  

ــيم العــايل، بينمــا هــن أقــل     واآلداب، ال ســيما يف مرحلــة التعل
وسألت إذا كانـت هنـاك أيـة سياسـة          . متثيالً يف العلوم الطبيعية   

  .ملعاجلة هذه املسألة
وقالت إن نساء أكثر من الرجال يدرسـون للحـصول            - ٩

ثـيالً علـى مـستوى درجـة       على درجة املاجستري، لكنهن أقـل مت      
ويبدو أن هناك متييزاً لصاحل الرجال لتمكينـهم مـن    . الدكتوراه

تأجيل خدمتهم العسكرية، وتساءلت عن كيفيـة معاجلـة هـذه           
وأضافت أن املرأة ناقصة التمثيـل أيـضاً يف مواقـع صـنع       . احلالة
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القرار يف جمال التعليم، سواء كرئيـسات معاهـد أو كليـات أو             
ارة التعلــيم أيــضاً، وســألت إذا كانــت هنــاك  جامعــات ويف وز

وأشــارت إىل أنــه . تــدابري خاصــة مؤقتــة لتــصحيح تلــك احلالــة
ســيكون مــن املفيــد أيــضاً تلقّــي معلومــات عــن كيفيــة معاجلــة  

  .الفجوة يف تثقيف املراهقات يف جمال الصحة اإلجنابية
قال إن الفصل يف سوق العمل يعين أن        : السيد برون   - ١٠

 عمومــاً يف وظــائف أقــل أجــراً، وأن تتكــسب يف  تكــون املــرأة
املتوسط مـا يزيـد قلـيالً علـى نـصف املبلـغ الـذي حيـصل عليـه                   

ــي      . الرجــل ــة، ال تف ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــر م ــاً لتقري وطبق
أرمينيا متاماً بشروط منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن املـساواة يف               

 عـن   األجر مقابل العمـل املعـادل أو املـشابه يف القيمـة، وسـأل             
وسـأل أيـضاً عـن نتـائج        . وجود خطط لتعـديل ذلـك التـشريع       

برامج حـل مـشكلة بطالـة املـرأة واملـشكلة اهليكليـة املتمثلـة يف              
تعـيني املــرأة بــصورة رئيــسية يف أعمــال حمــددة املــدة أو قــصرية  
األجل، بينما األعمـال الدائمـة فيمـا يبـدو مـن نـصيب الرجـل                

  .أساساً
بنـود التحـرش اجلنـسي يف    وطالب بتقدمي تفاصيل عن      - ١١

وملــا كــان التقريــر مل يــذكر ســوى القليــل عــن  . قــانون العمــل
مراعـــــاة منظـــــور اجلـــــنس يف أوجـــــه النـــــشاط الرئيـــــسية أو 

اإلجيايب بـشأنه يف أمـاكن العمـل، فـسوف يكـون مـن               اإلجراء
املفيـــد معرفـــة نتـــائج برنـــامج منظمـــة العمـــل الدوليـــة للفتـــرة  

ــور اجلـــ   ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ــاة منظـ ــشأن مراعـ ــساومة  بـ نس واملـ
  .اجلماعية

ــي   - ١٢ ــسيدة بيلـ ــل    : الـ ــدالت محـ ــاع معـ ــت ارتفـ الحظـ
ــه ال توجــد      ــاد بأن ــر أف املرهقــات واإلجهــاض، رغــم أن التقري
قيود على حصول املراهقني واملراهقات على احلقوق اإلجنابيـة         

ورمبــا تعمــل األعــراف الثقافيــة واملواقــع  . واخلــدمات الــصحية
وسـألت  . إىل تلـك اخلـدمات    لوصـول   يعوق ا اجلغرافية حاجزاً   

إذا كانت هنـاك خطـة لزيـادة عـدد املراكـز الـصحية الـصديقة                

للشباب، ال سيما يف املناطق الريفية، حيـث معـدل اإلجهـاض            
وأضـافت أن لـدى   . أعلى بكثري من غريه من املنـاطق األخـرى      

احتياجات ال يـتم تلبيتـها،      يف املتوسط    يف املائة من النساء      ١٣
 هنـاك إجـراء لعـالج هـذه احلالـة وللحـد       وسألت عما إذا كان 

  .من استخدام اإلجهاض كوسيلة لتنظيم النسل
وقالــت إن ختفــيض ميزانيــة اخلــدمات الــصحية أســفر     - ١٣

عن تدهور تلك اخلدمات يف املناطق الريفية مما أدى إىل زيـادة    
. معــدالت وفيــات الرضــع والوفيــات النفاســية وســوء التغذيــة  

 تـــستهدف عـــالج تلـــك وســـألت عـــن وجـــود خطـــة لـــربامج
  .املسائل، ال سيما يف املناطق الريفية

الوفــد بــأن  ت ذكَّــر:  كــاداري-الــسيدة هــالربين    - ١٤
اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، أعربت عن القلـق إزاء           
االستخدام واسع االنتشار لإلجهاض كوسـيلة لتنظـيم النـسل،       

كومـة خلفـض   ورغـم مبـادرات احل   . ال سيما يف املناطق الريفيـة     
عدد حاالت اإلجهاض، تبـيِّن إحـصاءات مـن مـصادر أخـرى             

ــل    ــاض لكـ ــاالت اإلجهـ ــدد حـ ــراوح  ١ ٠٠٠أن عـ ــرأة تتـ  امـ
 يف عــام ٩,٢ عامــاً قــد زادت مــن ٤٩ إىل ١٥أعمــارهن بــني 

وإذا كانـت تلـك األرقـام       . ٢٠٠٥ يف عام    ١١,٩ إىل   ٢٠١١
. صـــحيحة، فـــإن ذلـــك يعـــين أن املبـــادرات مل تكـــن ناجحـــة 

زيــداً مــن املعلومــات عــن خطــط احلكومــة، وأيــضاً   وطلبــت م
إذا كانت موانـع احلمـل، مبـا فيهـا أقـراص تنظـيم النـسل،                 عما

  .توزع جماناً لكل شخص، مبا يف ذلك املراهقات
وقالــت إنــه يبــدو مــن التقريــر أن صــحة املــرأة يــتم          - ١٥

. التعامل معها يف معظم األحيـان مـن زاويـة وظيفتـها اإلجنابيـة             
ــصحية األخــرى للمــرأة،   وطلبــت معلومــ  ــشواغل ال ات عــن ال

يف ذلك األسباب الرئيسية للوفاة والبيانات املوزعة حـسب          مبا
نـــوع اجلـــنس بـــشأن أمـــراض القلـــب والـــسرطان واألمـــراض  

وأعربــت أيــضاً عــن الرغبــة يف معرفــة مــا إذا كانــت . األخــرى
لـــصاحل الـــربامج املتعلقـــة باملعـــاقني تتـــضمن أيـــة بنـــود حمـــددة  
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االت كالوصـــول إىل عيـــادات الـــصحة اإلجنابيـــة يف جمـــ املـــرأة
  .كالفحوص الطبيةواإلجراءات البسيطة 

ــا  : الــسيد بــرون  - ١٦ لغــرس روح أشــار إىل بــرامج أرميني
ــة بنــود    املــشاريع لــدى  املــرأة وســأل عمــا إذا كانــت هنــاك أي

ملـــساعدهتا علـــى احلـــصول علـــى االئتمـــان الـــضروري إلدارة   
ه سـيكون مـن املفيـد       وأضـاف أنـ   . وتشغيل مشروع أعمال مـا    

أيضاً معرفـة أيـة تـدابري بـشأن العمـل املـرتيل بـدون أجـر الـذي             
  .تقوم به املرأة أساسا

سألت عما إذا كان لدى احلكومة      : السيدة بوبسكو   - ١٧
ــة الالجــئني     ــدابري خاصــة خلدم ــشاريع أو ت ــة خطــط م ويف . أي

ــر   ــر، نظـ ــال آخـ ــوذج    اًجمـ ــول إىل النمـ ــة للتحـ ــة احلكومـ  خلطـ
 يتعلــق حبــاالت اإلعاقــة، الحظــت أن النمــوذج  األورويب فيمــا

األورويب يراعي الفوارق بني اجلنسني وليس حمايداً فيما يتعلـق          
. بنوع اجلنس ويـضع يف االعتبـار االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة            

وطلبت أيضاً معلومات عن أية تدابري خلطط بشأن دعم املـرأة           
هلجـــرة الرئيــسة الوحيــدة لُألســـرة املعيــشية، ال ســـيما نتيجــة     

 ٧٠٠ ٠٠٠وأضافت أن التقرير أشار إىل وجود حنـو         . الرجل
ــو         ــغ حن ــى يبل ــاً أعل ــة رقم ــصادر بديل ــرح م ــاجر، لكــن تقت مه

  .مليون، معظمهم من النساء
 إن لكـل شــخص  قالــت): أرمينيـا  (الـسيدة أغايانيــان   - ١٨

 الـواردة يف  ٣٩املـادة  (وأشارت إىل الدسـتور  . احلق يف التعليم 
ن التعلــيم العــام األساســي جمــاين وإلزامــي وأضــافت أ). التقريــر

للجميع ولكل فرد احلق يف التعلـيم العـايل والفـين علـى أسـاس               
  .تنافسي
ومــضت تقــول إنــه بعــد التعلــيم يف املــدارس الثانويــة،    - ١٩

يؤدي الطلبـة اختبـارات تنافـسية لاللتحـاق مبؤسـسات التعلـيم             
 ويف عـام  .العايل، اليت ميكن أن تكون إما جمانية أو مبـصروفات       

 يف املائـة مـن الطـالب يف         ٦٣,١، كانت الفتيات متثل     ٢٠٠٧
ــة و   ــيم اجملانيـ ــة مـــن الطـــالب يف  ٦٥مؤســـسات التعلـ  يف املائـ

 يف املائـة    ٥٤ومتثـل الفتيـات     . املؤسسات التعليميـة مبـصروفات    
من الطالب امللتحقني مبؤسسات التعليم العـايل اجملانيـة يف عـام            

٢٠٠٧.  
، ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤ الفتــرة مــن وأشــارت إىل أنــه يف  - ٢٠

 مدرسـاً يف برنـامج لرفـع أداء التعلـيم إىل احلـد             ٧ ٢٥١شارك  
ــساء، وانتــهى   ٩٠األمثــل، و  ــة مــن املــشاركني مــن الن  يف املائ

ــام    ــاعي يف ع ــدعم االجتم ــامج ال ــة  ٢٠٠٧برن ــال عملي  الكتم
، مت  ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٣ويف الفترة مـن     . تعظيم األداء التعليمي  

ــج   ــالق أو دم ــى      م٧١إغ ــة عل ــصرت العملي ــة، لكــن اقت درس
املــدارس اجملــاورة يف املنــاطق احلــضرية ومل تــشمل املــدارس يف   

 عامـاً إىل    ١٢وأدى إدخـال نظـام التعلـيم ملـدة          . املناطق النائيـة  
. زيادة أعداد كل من الطـالب واملدرسـني يف النظـام التعليمـي            

ولكـــن ال يـــزال هنـــاك مزيـــد مـــن الطلبـــة الـــذكور يدرســـون  
بـــدالً مـــن مواصـــلة الدراســـة  يـــة، ألن الفتيـــات مواضـــيع علم

  .لديهن أطفاليصبح يتزوجن عادة و
وأضافت قائلة إنه جيري تقييم برنـامج أسـلوب احليـاة             - ٢١

ــام    ــيم العــ ــدارس التعلــ ــا يف مــ ــصفوف العليــ ــصحية يف الــ . الــ
. مجيعـاً اعُتمـدت   اإلطار العام واملواصـفات واملنـاهج، فقـد          أما

رس للتثقيــف يف جمــال اجلــنس ومت تقــدمي كتــب مدرســية للمــدا
  .وجرى تدريب خاص للمدرسني

قالـت إن محـل املراهقـات       ): أرمينيـا  (السيدة أفاغيان   - ٢٢
 مقارنة مع البلدان الغربية، حيث تشكل اُألمهـات دون          مرتفع

 والدة ١ ٠٠٠ يف كـل    ٣٠ إىل   ٢٠سن الثامنـة عـشر مـا بـني          
لفعـل  وأحد العوامل هو الـزواج املبكـر، حيـث يتـزوج با       . حية
  . عاما١٨ً أو ١٧ يف املائة من الفتيات يف سن ٦
وفيما يتعلـق بـاحلقوق اإلجنابيـة للمراهقـات، أشـارت             - ٢٣

ــضم حنــو     ــد صــغري جــداً ي ــا بل ــسمة ٣إىل أن أرميني .  ماليــني ن
ــة     ــدم اخلـــدمات اإلجنابيـ ــز الـــيت تقـ ــادة عـــدد املراكـ ومتـــت زيـ

ا أرمينيــال تــزال و.  مركــزا٣٧ً مراكــز إىل ٦للمراهقــات مــن 
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ل الدول األعضاء يف رابطة الـدول املـستقلة الـيت تقـدم             ائمن أو 
وظلــت املــدارس  . التثقيــف اجلنــسي إىل األطفــال واملراهقــات  

ــاة     طــوال الــسنوات العــشر املاضــية تقــدم بــرامج ملهــارات احلي
وهذا الربنامج أيـضاً  . تشمل التثقيف اجلنسي والصحة اجلنسية    
قوالب النمطية، حيـث    جزء من اجلهود املبذولة للقضاء على ال      

  .من املهم البدء مبكراً إذا ما تعني تغيري املواقف واالجتاهات
وفيما يتعلق بالصحة العامة، قالت إنه لـيس هنـاك أي             - ٢٤

متييز، ما مل يكن يف صاحل املرأة، حيـث أن معـدالت االعـتالل              
. والوفاة أقـل يف النـساء مـن الرجـال يف مجيـع الفئـات العمريـة                

ــى  ــز عل ــساء    والتركي ــة ألن معظــم مــشاكل الن ــصحة اإلجنابي  ال
ومتوسـط األجـل املتوقـع للمـرأة أعلـى       . الصحية يف هذا اجملـال    

ــه يف الرجــل   ــة   . ســت ســنوات عن ــرامج كــثرية لرعاي ــاك ب وهن
 يف املائة من النساء احلوامل يقمـن        ٩٧فهناك  : صحة اُألمهات 

ــل، و      ــل صــحي مؤه ــل لعام ــى األق ــارة واحــدة عل  يف ٩٨بزي
وبرنـامج الوقايـة مـن    . لـوالدات تـتم يف املستـشفيات   املائة من ا 

سرطان عنـق الـرحم يف عامـه الثالـث بالفعـل ويقـدم خـدمات                
  .جمانية يف املناطق احلضرية والريفية على السواء

وأشـــارت إىل أن أرمينيـــا أدركـــت حجـــم مـــشكلة       - ٢٥
ــامج     ــشروع يف برن اإلجهــاض وكانــت اســتراتيجيتها األوىل ال

 (Yerevan)ويوجد يف يريفـان   . ظيم اُألسرة للصحة اإلجنابية وتن  
 مركـــزاً يف ٥٥ مركـــزاً خلـــدمات تنظـــيم اُألســـرة وهنـــاك ٢٢

املناطق العشر، مما يعين أن املرأة يف املنـاطق الريفيـة أيـضاً يتـاح           
ويـتم تقـدمي خـدمات      . هلا الوصول إىل خدمات تنظيم اُألسـرة      

ل ، ووســائل منــع احلمــ ١٩٩٥تنظــيم اُألســرة جمانــاً منــذ عــام  
ــد النــسل والوســائل     ــة متاحــة مبــا يف ذلــك أقــراص حتدي احلديث

 ومعـــدل اإلجهـــاض الـــوالداتومعـــدل . الرمحيـــة والرفـــاالت
وجيـري اختـاذ تـدابري لتحـسني        . كالمها أعلى يف املناطق الريفية    

 يف املنـاطق الريفيـة مبــا يف   موظفيهــااخلـدمات الطبيـة ومـستوى    
ى للمـوظفني  ذلك من خالل تقدمي مزايا خاصـة ومرتبـات أعلـ    

  .املكلفني بالعمل يف تلك املناطق

إن القـــانون يف .قالـــت): أرمينيـــا (الـــسيدة أغايانيـــان  - ٢٦
أرمينيـا يتـضمن أحكامـاً تــنص علـى املـساواة يف األجـر مقابــل       

ويـتم حتديـد    . العمل املعادل الذي يعـين العمـل املكـافئ القيمـة          
عيـــة املرتبـــات يف اخلدمـــة املدنيـــة والقطـــاع اخلـــاص طبقـــاً لنو 

وأضــافت أن  . املــؤهالت، بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس      
التحرش اجلنسي مشمول بالقانون اجلنائي، على الرغم من أن         

  .قانون العمل يتضمن أيضاً أحكاماً بشأن تلك املسألة
ــرأة     - ٢٧ ــان اجلزئـــي للمـ ــرامج االئتمـ ــة إن بـ ومـــضت قائلـ

يف الفئـــات الـــضعيفة، مبـــا يف ذلـــك الالجئـــات  ناجحـــة متامـــاً 
ومثة جهـد آخـر للحـد مـن         . نساء من أُسر منخفضة الدخل    وال

ــذين يــ     ــل يف أصــحاب العمــل ال ــة، يتمث وفرون وظــائف البطال
  .لعملا تمن خالل وكاالللعاطلني 

وأضافت قائلـة إنـه ال توجـد أيـة بـرامج حـسب نـوع                 - ٢٨
فاجلميع هلم نفس احلقـوق     . اجلنس لألشخاص ذوي اإلعاقات   
مـن حيـث العـالج الطـيب أو     ولـيس هنـاك أي متييـز ضـد املـرأة      

ــشارك بعــض    . التوظيــف ــاملؤهالت هــي العامــل الرئيــسي وت ف
ــة     ــساعدة ذوي اإلعاق ــرامج مل شــركات األعمــال اخلاصــة يف ب

  .على العثور على العمل
ــن       - ٢٩ ــرة مـ ــة للفتـ ــرة متاحـ ــصاءات اهلجـ ــت إن إحـ وقالـ

، كــان صــايف ٢٠٠٢وفيمــا يتعلــق بعــام  . ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٢
ــاً،  اهلجــرة مــا يقــرب مــن الــص   ــاً إجيابي بالنــسبة فر وكــان أحيان

وأشـارت إىل أنـه يف حالـة املـرأة          . أكثر من املغـادرين   للوافدين  
ســرهتا رئيــسة اُألســرة املعيــشية أو زوجهــا يف اخلــارج ودخــل أُ 

. حتت خـط الفقـر، فإهنـا حتـصل علـى مزايـا اجتماعيـة لُألسـرة                
وأدى زيادة تلـك املزايـا إىل احلـد مـن عـدد األشـخاص الـذين                 

شون حتــت خــط الفقــر ومتــت زيــادة أهــداف واســتراتيجية يعيــ
  .احلد من الفقر طبقاً لذلك

ــسكرية لعبـــت دوراً يف     - ٣٠ ــة العـ ــارت إىل أن اخلدمـ وأشـ
عدد الرجال الذين خيتارون االلتحاق بدراسـات بعـد التخـرج           
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ومت إعـــداد تعـــديل مـــن شـــأنه أن يتـــيح جلميـــع . مـــن اجلامعـــة
ف النظـر عـن مـستواهم       الرجال تأدية اخلدمـة العـسكرية بـصر       

أكرب من عـدد    يف التعليم العايل    حالياً  وعدد الفتيات   . التعليمي
ــة    األوالد  ــري تقليديـ ــاالت غـ ــات جمـ ــن الفتيـ ــد مـ ــدخل مزيـ ويـ

ــصادات   ــة، كاالقتـ ــات   للدراسـ ــة والدراسـ ــات الدوليـ والعالقـ
  .السياسية
  ١٦ و ١٥املادتان 

طلبـت معلومـات عـن      :  كـاداري  -السيدة هـالربين      - ٣١
املعونـة القانونيـة وسـألت عمـا إذا كانـت تلـك الـربامج               برامج  

 أيــضاً يف قــضايا اُألســرة   ْممتاحــة فقــط يف القــضايا اجلنائيــة أَ   
وأضـافت أنـه سـيكون مـن املفيـد احلـصول       . واملسائل األخرى 

على بيانات موزعة حـسب نـوع اجلـنس عـن مقـدمي طلبـات               
إيــضاحاً للحقيقــة وطلبــت . احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة

القائلــة بــأن املــرأة تعمــل يف احملــاكم الــدنيا ومعلومــات عــن        
  .احملاكم اخلاصة باُألسرة إن ُوجدت

وقالت إنه ينبغي تقدمي معلومات عن اإلطـار القـانوين            - ٣٢
ــا إذا    ــة ومـ ــاهتم يف العالقـــات الفعليـ حلقـــوق الـــزوجني والتزامـ

 معرفـة   كما سـيكون مـن املفيـد      . كانت حقوق املرأة مضمونة   
ــل هــ    ــال مث ــأثر أطف ــة ت ــتم   ذينكيفي ــا إذا كــان ي ــزوجني وم  ال

  .االعتراف بالزوجني من نفس اجلنس
وأشارت إىل أهنا سترحب بإيضاح إشـارة التقريـر إىل            - ٣٣

ــراءات قانونيـــة أو يف مكتـــب    فـــسخ الـــزواج مـــن خـــالل إجـ
كمـا ينبغـي تقـدمي معلومـات عـن أنـواع امللكيـة الـيت                . مسّجل

الة الطالق وما إذا كانـت تـوزع بالتـساوي،       يتم تقامسها يف ح   
مبــا يف ذلــك املمتلكــات غــري احملــسوسة وحقــوق امللكيــة ذات   
العالقـــة بالعمـــل كمـــدفوعات الفـــصل مـــن اخلدمـــة وحقـــوق 

  .املعاش التقاعدي
وقالــت إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة ترتيبــات نفقــة    - ٣٤

 وقتـها   ويف كثري من احلاالت تـستثمر املـرأة       . املرأة بعد الطالق  

 بــدالً مــن بنــاء إمكانيــة أُســرية غــري مدفوعــة األجــريف أعمــال 
وال تــدفع . للكــسب مث يــتم التخلــي عنــها دون وســيلة للــدعم 

ــة للزوجــات الــسابقات إال يف ظــروف حمــدودة    نفقــات اإلعال
وسـألت إذا  . جداً ممـا ميكـن أن يـساهم يف تزايـد تأنيـث الفقـر          

 قـانون اُألسـرة      بنـود إضـافية يف هـذا اجملـال يف          ستوضـع كانت  
  .اجلديد
ــسيدة تاناشــيان   - ٣٥ ــا (ال ــوفر  ): أرميني ــة ت قالــت إن الدول

. حماميــاً للرجــل واملــرأة اللــذين يطلبــان مــساعدة قانونيــة جمانيــة
وال يقـــدم أي دعـــم مـــايل للمـــرأة بعـــد الطـــالق لكـــن مجيـــع  
املمتلكـــات املتراكمـــة مـــن قبـــل الـــزوجني أثنـــاء الـــزواج يـــتم  

وال ينطبـق هـذا البنـد علـى         . الـزوجني تقسيمها بالتساوي بـني     
املمتلكات الرمزيـة كاملعاشـات التقاعديـة الـيت ُتمـنح لـشخص             

ــة    ــة زواجي ــرب ملكي ــزوجني   . حمــدد وال تعت ــة طــالق ال ويف حال
باالتفــاق املتبــادل ومل يكــن لــديهما أطفــال أو أي ممتلكــات      

ومــع . لتقــسيمها، ميكــن تــسجيل الطــالق يف مكتــب الــسجل  
ا ادعاءات ضد أحدمها اآلخر، فإنه يلـزم        ذلك، إذا كان لديهم   
وأشــارت إىل أنــه ال توجــد لــدى أرمينيــا . اللجــوء إىل احملكمــة

  .حماكم لُألسرة
إنـه ال ُيـشترط يف     .قالـت ): أرمينيـا  (السيدة أغايانيـان    - ٣٦

وهلمـــا نفـــس . أرمينيـــا تـــسجيل الـــزوجني مـــن نفـــس اجلـــنس
ــأ   ــة والـــصحية والـــسياسية شـ ن املمتلكـــات واحلقـــوق التعليميـ

  .غريهم من املواطنني
ــان   - ٣٧ ــسيدة أفاغي ــا (ال ــة خاصــة  ): أرميني قالــت إن محاي

إعــالن األب حالــة ويف . متاحــة ألطفــال األمهــات الوحيــدات
  .أبوته للطفل، ُيدرج امسه يف شهادة امليالد

سـألت عمـا إذا كانـت       :  كاداري -السيدة هالربين     - ٣٨
ــتم ت    ــة ي ــة فعلي ــاء عالق ــنفس  املمتلكــات املتراكمــة أثن ــا ب وزيعه

وأضافت أهنـا مهتمـة     . طريقة املمتلكات املتراكمة أثناء الزواج    
عرفة نوع املكافأة املمكن تقدميها بعد الطـالق يف حالـة      مبأيضاً  
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املرأة اليت ليس لـديها أطفـال لكنـها أنفقـت سـنوات يف رعايـة                
  .اُألسرة املعيشية

قالـت إن عـدد الوفيـات النـاجم عـن           : السيدة بيمنتل   - ٣٩
جهـــاض غـــري القـــانوين دليـــل واضـــح علـــى أن اســـتراتيجية اإل

ويلــزم . الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة يف أرمينيــا ليــست فعالــة     
تغـــيريات يف الـــسياسات وآليـــات قويـــة ومزيـــد مـــن التمويـــل  

وينبغــي . ومنظــور أكثــر تركيــزاً علــى حقــوق اإلنــسان للمــرأة 
 إنشاء آلية رصد مع وجود أمني للمظامل ليتسىن للدولة إمكـان    
حتسني الـسياسات والـربامج املتعلقـة باحلالـة املرضـية لُألمهـات             

وتدعو احلاجـة إىل بروتوكـوالت صـحية مـع          . وصحة اُألمومة 
مراجعات صحية تتجاوز األسباب الطبية الكتـشاف ومعاجلـة         

 االقتـــصادية والثقافيـــة ذات -العوامـــل الرئيـــسية االجتماعيـــة 
  .لنفاسيةالصلة باحلالة الصحية لُألمهات والوفيات ا

سـألت عـن التـدابري يف       : السيدة ماريللو دي ال فيغـا       - ٤٠
ــشريع واضــح جــداً، لكــن    . القطــاع اخلــاص  وأضــافت أن الت

وســـألت عـــن الـــربامج احملـــددة اجلـــاري . التنفيـــذ مهـــم أيـــضاً
 وما إذا كانت هناك أيـة خطـط         بادرة اخلاصة تنفيذها إلدارة امل  
دابري إجيابيـــة وأضـــافت أنـــه يلـــزم اختـــاذ تـــ. لتحقيـــق املـــساواة

ــستفيد       ــل وأوصــت أن ي ــرأة يف العم ــز ضــد امل ملكافحــة التميي
  .الوفد بالكامل من توصيات اللجنة

ــسيدة بلميهــوب    - ٤١ ــه،  :  زرداين-ال ــد بأن ذكَّــرت الوف
ــدويل    ــا علـــى العهـــد الـ ــة، صـــدقت أرمينيـ ــافة إىل االتفاقيـ إضـ
للحقـــوق املدنيـــة والـــسياسية واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بـــدون 

 ١٨مجيع هذه الـصكوك حـددت سـن األغلبيـة بــ             و. حتفظات
ومـــن مث ينبغـــي أن تعـــدل األوالد والفتيـــات عامـــاً لكـــل مـــن 

  .أرمينيا تشريعها طبقاً لذلك
سألت إذا كانـت هنـاك أمـاكن متاحـة          : السيدة بيلي   - ٤٢

ــدابري        ــات عــن الت ــت معلوم ــيم وطلب ــل يف ســن التعل لكــل طف
وأضـافت  . رسـة املتخذة ملعاجلة زيـادة معـدل التـسرب مـن املد          

أنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كــان املدرســون الــذين    
اسـتيعاهبم يف سـوق العمـل بعـد إعـادة           أُعيد  فقدوا أعماهلم قد    

وتساءلت عما مت اختاذه مـن إجـراءات لتغـيري التوقـع            . تدريبهم
  .الثقايف بضرورة أن متتنع املرأة عن تقلد مناصب القيادة

 عن نسبة الفتيات بـني  ألتس: السيدة زو كسياكياو    - ٤٣
ـــ   ــسبة الـ ــضرون إىل   ٨نـ ــذين ال حيـ ــال الـ ــن األطفـ ــة مـ  يف املائـ
وســألت أيــضاً عــن التــدابري املخطــط اختاذهــا لتعزيــز . املدرســة

  .املرأة وسبل تيسري الوصول إىل االئتمانروح املبادرة لدى 
سـألت عمـا إذا كـان القـانون         : السيدة شـيمونوفتش    - ٤٤

ضــد املــرأة سيتــضمن أحكامــاً للمنــع  اجلديــد ملناهــضة العنــف  
وطلبــت أيــضاً معلومــات عــن تــوافر مــآوى للنــساء  . واحلمايــة

ضــحايا العنــف، مبــا يف ذلــك عــدد األمــاكن املتاحــة يف تلــك    
ـــ     ٢٤املــآوى ومعلومــات حــول خــط املــساعدة علــى مــدار ال

ــاتف   ــق اهل ــا   . ســاعة عــن طري ــت أرميني ــا إذا كان وســألت عم
ــشاركت  ــها ويف مـ ــستمرة يف محلتـ ــام  مـ ــني العـ ــة األمـ ها يف محلـ

  .ملكافحة العنف ضد املرأة
. هنَّـــأت احلكومـــة علـــى منجزاهتـــا : الـــسيدة راســـخ  - ٤٥

ــة      ــة اجملاني ــداً مــن التفاصــيل عــن الفحــوص الوقائي وطلبــت مزي
ــساء يف ســن   ــاً وبــني  ١٥للن ــساءلت .  عامــا٤٠ً و ٣٠ عام وت

عما إذا كان ذلك يعين فحصاً واحداً لكل امـرأة طيلـة حياهتـا              
هنـــاك خدمـــة جمانيـــة للنـــساء الـــاليت تتـــراوح مـــا إذا كانـــت و

  . عاما٣٠ً و ١٥أعمارهن بني 
وطلبت معلومات عن انتشار االكتئـاب واالضـطراب          - ٤٦

النفـــسي الالحـــق لإلصـــابات وأنـــواع االضـــطرابات الـــصحية 
ــة لعــالج تلــك األمــراض    ــة األخــرى واخلــدمات املقدم . العقلي

اً من ضحايا زلـزال عـام       وأضافت أن الدراسات بيَّنت أن كثري     
ــاب  ١٩٨٨ ــن االكتئـ ــانون مـ ــا يعـ ــضاً  .  يف أرمينيـ ــألت أيـ وسـ
تفعله احلكومة بشأن زيادة اإلصابة مبتالزمة نقـص املناعـة          عما

  .الغريياتاإليدز يف صفوف النساء /املكتسب
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اقتــرح التوســع يف تفــسري اإلشــارة إىل : الــسيد بــرون  - ٤٧
ه، ليتسىن استخدام املبـدأ     املساواة يف األجر مقابل العمل املشاب     

يف املقارنة مع عمـل ذي طبيعـة خمتلفـة وهـو أمـر هـام جـداً يف                  
وتــساءل عمــا إذا كــان مــن  . ســوق عمــل قــائم علــى التفرقــة  

املمكن عقد مقارنـة، مـثالً، ألجـر معلمـة مـع أجـر عامـل بنـاء           
  .كدليل على التمييز

قالت إن هنـاك تـدابري كـثرية لكنـها          : السيدة أووري   - ٤٨
وسألت إذا كانـت   . شمل بالضرورة مجيع أحكام االتفاقية    ال ت 

الـزواج، مبـا يف ذلـك       : تبذل جهود لسن قوانني مكتوبة بـشأن      
تــسجيل خمتلــف أنــواع االرتبــاط وترتيبــات الطــالق، واإلعالــة 
واحلضانة؛ وامللكية، ال سـيما املمتلكـات الزواجيـة؛ والوراثـة؛           

  .والعنف املرتيل ومحاية الضحايا
قالـت إن قـانون اُألسـرة    ): أرمينيـا  ( تاناشـيان الـسيدة   - ٤٩

  .يتضمن قوانني مكتوبة عن الزواج والطالق ومسائل أخرى
قالــت إن احلكومــة تبــذل ): أرمينيــا (الـسيدة أفاغيــان   - ٥٠

جهوداً خلفض معـدل اإلجهـاض ومـن املؤكـد أهنـا ال تـرى يف             
وتبــيِّن اإلحــصاءات املتاحــة . اإلجهــاض أســلوباً لتنظــيم النــسل

ففــي الفتــرة .  يف النقــصانةعــدد حــاالت اإلجهــاض آخــذ أن 
االت ، كانـــت هنـــاك أعـــداداً متـــساوية حلـــ    ١٩٩٠-١٩٨٥

.  واإلجهـــاض، ممـــا يعـــد حتـــسناً عـــن احلالـــة الـــسابقة ةلـــوالدا
ــازيل يف حــاالت        كمــا أكــد حبــث بــديل مــستقل االجتــاه التن

  .اإلجهاض
وأضافت قائلة إنه تبذل جهود لزيادة الـوعي بوسـائل            - ٥١
 يف املائـة مـن النـساء        ٩٧ويبـيِّن حبـث مـستقل أن        . احلمـل منع  

الالئـي مت االستقــصاء عنـهن يعرفــون عــن وسـيلة واحــدة علــى    
 يف املائـة فقـط   ٢٠األقل من وسائل منع احلمل احلديثـة، لكـن      

 يف املائـــة ٦٠يـــستخدمن تلـــك الوســـائل، يف حـــني تـــستخدم 
 ، وتفــضل أحيانــاً الوســائل التقليديــة بــسبب    وســائل تقليديــة 

لكــن تلــك . األزواج املهــاجرين الــذين يغيبــون لفتــرات طويلــة
  .الوسائل ليست فعالة جداً يف منع احلمل

 ١٨ و   ١٥وأشارت إىل أنه ملا كان األوالد بـني سـن             - ٥٢
ــهم العــسكرية، فقــد مت      ــاً قبــل خدمت عامــاً يتلقــون فحــصاً طبي
إدخال برنامج يف مجيع املدارس إلجـراء فحـص طـيب للفتيـات              

وهـو برنـامج بـاهظ التكلفـة،     .  عاماً ملعاجلة التمييز  ١٥يف سن   
وتتـاح للنـساء يف     . لكن من املتوقع أن تكـون لـه نتـائج إجيابيـة           

 عامـــاً فرصـــة الوصـــول إىل مرافـــق العـــالج  ٣٠ إىل ١٥ســـن 
وأضـافت أن أرمينيـا     . اخلارجية اجملانية جلميـع الفئـات العمريـة       

ــرطان عنـــق     ــة مـــن سـ ــاً للوقايـ ــاً جمانيـ ــرحمأنـــشأت برناجمـ . الـ
ــا ــاك    وفيمـ ــدي، هنـ ــسرطان الثـ ــق بـ ــدمي  ١٤يتعلـ ــزاً لتقـ  مركـ

خدمات الفحص باألشـعة، ويـتم أيـضاً توجيـه النـساء إلجـراء              
أمـــا النـــساء الالئـــي خيـــضعن للكـــشف الطـــيب ألي . الفحـــص

سبب، فيتم فحصهن روتينياً للكـشف عـن سـرطان الثـدي أو             
والرعايـة الـصحية األوليـة واملستـشفيات        . سرطان عنق الـرحم   

  .جمانية لكل السكان بصرف النظر عن حالة الفرد املالية
ومضت قائلة إن أرمينيا مرَّت بأزمات كثرية مبـا فيهـا             - ٥٣

ــاغورنو    ــزاع ن ــزال ون ــدل   -الزل ــن مع ــذي زاد م ــاخ، ال  كاراب
ــاب  ــدوث االكتئــ ــدم   . حــ ــدويل قــ ــع الــ ــافت أن اجملتمــ وأضــ

معاجلــة مــن أجــل مــساعدات إلنــشاء مراكــز إلعــادة التأهيــل   
ومعـدل حـدوث االكتئـاب أقـل يف النـساء عنـه             . ملشكلةتلك ا 

ــاً، فـــإن معـــدالت إدمـــان املخـــدرات أو  . يف الرجـــال وعمومـ
  .الكحوليات أو التبغ أقل يف النساء كثرياً عنها يف الرجال

ــوعي       - ٥٤ ــار الط ــشارة واالختب ــة االست وأشــارت إىل إتاح
أة اإليـدز، وأن املـر    /كتـسب فيما يتعلق مبتالزمة نقص املناعـة امل      

 يف املائة مـن حـاالت اإلصـابة هبـذا املـرض البـالغ               ٢٧متثل حنو   
 حالــة وأنــه ُولــد مخــسة أطفــال ُألمهــات أُصــنب   ٦٠٠عــددها 

باملرض ومجيع هؤالء النساء محلن العدوى عـن طريـق شـريك            
  .من الغرييني جنسياً
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ــان   - ٥٥ ــسيدة أغاياني ــا (ال ــه يف عــام  ): أرميني أوضــحت أن
ــد يف  ٢٠٠٥ ــسبة القي ــيم العــام  ، بلغــت ن ــة ٩١,٨التعل  يف املائ

.  ســنوات١٠ إىل ٧لألطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني     
:  يف املائـة ٩٣,٢، ارتفـع هـذا املعـدل إىل     ٢٠٠٧وحبلول عـام    

  .والد يف املائة لأل٩٢,٩ يف املائة للفتيات و ٩٣,٥
، مل يداوم باملـدارس  ٢٠٠٨وأضافت قائلة إنه يف عام    - ٥٦
وتسرب البعض منـهم    .  فتاة ١ ٢٩٣ طفالً من بينهم     ٣ ٢٠٦

ــاالً هلــم احتياجــات      ــصادية، وآخــرون كــانوا أطف ألســباب اقت
وأنـشأت وزارة التعلـيم والعلـوم برناجمـاً يقـدم         . تعليمية خاصـة  

توجيهات مهنية للطالب ملساعدهتم على االنتقال إىل مـدارس         
وهنـاك برنـامج جتـرييب      . مهنية ثانوية أو عليا، حسب االقتضاء     

الــدين وآخــر إلصــالح مــدارس احلــضانة ملــساعدة   لتثقيــف الو
.  علـى اختـاذ موقـف أكثـر جديـة إزاء تعلـيم أطفاهلمـا               الوالدين

وبينما يتسرب الصبيان أحياناً من مدارسـهم الثانويـة للـذهاب           
إىل العمــل أو لالنتقــال إىل املــدارس املهنيــة، هنــاك إنــاث أكثــر 

  .الذكور يف مستويات عليا للتعليمعدداً من الطلبة 
ردَّاً علــى ســؤال حــول  ): أرمينيــا (الــسيدة أغايانيــان  - ٥٧

حاالت االقتران الفعلي، قالـت إن الدولـة تكفـل حـصول اُألم          
أما عن النفقـة بعـد الطـالق،     . الوحيدة على مجيع مزايا املواليد    

ــة       ــال القاصــرين، ولكــن ال توجــد أي ــدعم األطف ــدفع ل ــا ُت فإهن
ــدعم اُألم ــه إذا كــان د . مــدفوعات ل ــها حتــت خــط  غــري أن خل

الفقـــر، فإهنـــا حتـــصل علـــى أيـــة حـــال علـــى مزايـــا اجتماعيـــة  
  .ُألسرهتا
ــيس الرجــل      - ٥٨ ــرأة علــى األرجــح ول وأشــارت إىل أن امل

هي اليت تتقدم لشغل األعمـال منخفـضة األجـر، ولكـن ذلـك              
فالرجـل هـو املتكـسب الرئيـسي عـادة يف           . ليس بسبب التمييز  

وتبذل الدولة جهـوداً    . مةاُألسرة ومن مث يلتمس مرتباً أعلى قي      
لتحــسني رواتــب املدرســني واألطبــاء ممــا أدى إىل حالــة يعــود   

ــتني، وينبغـــي يف    ــاتني املهنـ ــاً للعمـــل يف هـ ــال حاليـ ــا الرجـ فيهـ
  .السنوات القادمة حتقيق املساواة بني اجلنسني

ــه        - ٥٩ ــذي مدت ــد ال ــع إدخــال النظــام اجلدي ــه م ــت إن وقال
. امي حىت الصف التاسـع    عاماً، سوف يستمر التعليم اإللز     ١٢

  .مث ينتقل األطفال بعدها إىل املدارس املهنية أو إىل العمل
وأضافت قائلة إن احلكومة مل متول مآوى حـىت اآلن،            - ٦٠

 لتمويـل مـآوى لـضحايا       ٢٠٠٩لكن هناك بند يف ميزانية عام       
ــام    ــة ع ــد يف ميزاني ــف   ٢٠١٠االجتــار وبن ــآوى ضــحايا العن  مل

بالتعــاون الوثيــق مــع يف هــذا الــشأن وتعمــل احلكومــة . املــرتيل
املنظمات غري احلكومية اليت تتوىل تـشغيل املـآوى احلاليـة مبـنح         

  .من ماحنني دوليني ومنظمات دولية
وفيما يتعلق باملساواة يف األجر عن األعمال املتساوية          - ٦١

عـن أي معيـار دويل ملقارنـة        شـيئاً   القيمة، قالت إهنـا ال تعـرف        
لكـن ميكـن فقـط وجـود مقارنـة       .  طبيعتها األعمال املختلفة يف  

ــؤدي     ــرأة وي ــؤدي امل ــدما ت ــاثالً   واضــحة عن الرجــل عمــالً متم
ميكــن أن تتقاضــى املــرأة يف أرمينيــا أجــراً أقــل مقابــل أداء    وال

  .نفس العمل
. ثريةووجهـــت الـــشكر إىل اللجنـــة علـــى أســـئلتها املـــ  - ٦٢

ــسار     ــرية لالحنـ ــسنوات األخـ ــن املؤســـف أن الـ ــه مـ وقالـــت إنـ
تصادي يف أرمينيـا خلقـت مـشاكل كـثرية للمـرأة ودفعتـها            االق

وأضــافت أن احلكومــة منفتحــة ملناقــشة  . خــارج احليــاة العامــة
مجيع املسائل املثارة، مبا يف ذلك مع اجملتمـع املـدين واملنظمـات             
غري احلكومية من أجل حل املشاكل يف مرحلة مبكرة قبـل أن            

  .تصبح خارج نطاق السيطرة
ــسة  - ٦٣ ــا، الـــيت    رح:الرئيـ ــرز يف أرمينيـ ــدم احملـ بـــت بالتقـ

أصبحت طرفاً يف كل مـن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري             
ــظ ــصدق   . دون أي حتفـ ــة يف أن تـ ــل اللجنـ ــن أمـ وأعربـــت عـ

ــرة   ــاً علـــى التعـــديل للفقـ ــا قريبـ ــادة ١أرمينيـ  مـــن ٢٠ مـــن املـ
ــة ــة علــى القوالــب    . االتفاقي ــتم القــضاء كلي ــه مل ي وأضــافت أن
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ة تقــوم بــدور متزايــد يف الربملــان واخلدمــة  النمطيــة، لكــن املــرأ 
ــاً  ــسياسية عمومـ ــاة الـ ــية واحليـ ــا اخلطـــط لـــسن  . الدبلوماسـ أمـ

وطالبــت ببــذل جهــود  . تــشريعات جديــدة فإهنــا مفيــدة جــداً 
إضافية يف جمال تنظيم اُألسرة وضـرورة أن تنـشئ احلكومـة يف             
أســرع وقــت ممكــن مــآوى لــضحايا االجتــار بالبــشر وضــحايا   

 وأعربــت عــن األمــل يف أن يقــوم الوفــد لــدى   .العنــف املــرتيل
عودته إىل أرمينيا بتقدمي تقرير إىل الربملان ليتقاسـم معـه خربتـه           
ــوداً إضــافية لزيــادة الــوعي        ــوار مــع اللجنــة وبــذل جه يف احل

  .باالتفاقية على مجيع املستويات
  .٥٥/١٦ُرفعت اجللسة الساعة   

  


