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  ٠٥/١٠افُتتحت 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        

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

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

قــال إنــه منــذ تقــدمي  ): أرمينيــا (الــسيد كرياكوســيان  - ٢
، شــاركت أرمينيــا يف عمليــة ٢٠٠٢تقريرهــا الــسابق يف عــام 

صبحت طرفـاً   تعزيز محاية حقوق اإلنسان جلميع مواطنيها، وأ      
. يف عـــدد مـــن معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان الدوليـــة والثنائيـــة

وأساس احلماية القانونيـة مـن مجيـع أشـكال التمييـز يف أرمينيـا               
 ٢٠٠٥، الـــذي مت تعديلـــه يف عـــام ١٩٩٥هـــو دســـتور عـــام 

لتقوية اإلطـار القـانوين حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلمايـة                
، أقـرت   ٢٠٠٤ عـام    ويف. من التمييز القائم على نـوع اجلـنس       
 لتحــسني ٢٠١٠-٢٠٠٤احلكومــة الربنــامج الــوطين للفتــرة    

دف حتقيـق املـساواة     هبـ مركز املرأة وتعزيـز دورهـا يف اجملتمـع،          
بني الرجل واملرأة يف احلقوق والفرص فيما يتعلق بصنع القرار          

 االقتـــصادي والـــصحي -وحتـــسني مركـــز املـــرأة االجتمـــاعي 
  .ك االجتار بالنساء والفتياتواحلماية من العنف، مبا يف ذل

وأضاف قائالً إن حتليل البيانـات اإلحـصائية يبـيِّن عـدم              - ٣
.  أي مـــستوى تعليمـــي يف أرمينيـــاعلـــىوجـــود متييـــز جنـــساين 

ــيم     ــل التعلـ ــع مراحـ ــد يف مجيـ ــسبة القيـ ــدائي، -وبلغـــت نـ  االبتـ
.  يف املائة لألوالد والفتيات   ٩٠ أكثر من    -واملتوسط، والثانوي   

لثانوي إجباري، وبلغت نسبة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة     والتعليم ا 
ــا اهلـــدف  .  يف املائـــة٩٩,٨  مـــن األهـــداف ٢وســـتحقق أرمينيـ

  .٢٠١٥قبل عام ) التعليم االبتدائي الشامل(اإلمنائية لأللفية 
ــامج أُنــشئ مبوجــب االســتراتيجية   - ٤    وأشــار إىل أن أول برن

ــرة  ــة للفتــ ــة  لتحــــسني الــــصحة اإل٢٠٠٥-١٩٩٥الوطنيــ جنابيــ

ــرة     ــيم اُألس ــامج تنظ ــو برن ــرأة ه ــسية للم ــك  . واجلن ومبوجــب ذل
ــشئ   ــامج، أُن ــع    ٧٧الربن  مركــزاً خلــدمات تنظــيم اُألســرة يف مجي

مناطق البلد ومت تقدمي املعلومات والتدريب إىل العـاملني يف جمـال    
كمــا اســُتخدمت وســائط اإلعــالم يف نــشر املعلومــات   . الــصحة

احلديثة ومنـع حـاالت احلمـل       للجمهور حول وسائل منع احلمل      
ــة   ــري املطلوبـ ــاض غـ ــرة    . واإلجهـ ــوطين للفتـ ــامج الـ ــي الربنـ ويرمـ

 إىل التوســع يف اســتخدام موانــع احلمــل ومنــع      ٢٠١٥-٢٠٠٧
وأصـبحت موانـع احلمـل متاحـة جلميـع الراغبـات يف             . اإلجهاض

.  أو الدخل  الزواجيةاستعماهلا، بصرف النظر عن السن أو احلالة        
دمي التثقيف بـشأن الـسلوك اجلنـسي اآلمـن          وبدأت املدارس يف تق   

ووسائل منع احلمل احلديثة، مبا يف ذلك برامج تقدمي استـشارات      
  .للنظراء من الشباب والشابات واملراهقني واملراهقات

وقال إن ختفيض معدالت الوفيـات النفاسـية ووفيـات            - ٥
كمـا أن التحـسينات يف     . األطفال مـن بـني أولويـات احلكومـة        

ايــة يف مستــشفيات اُألمومــة وإدخــال برنــامج يف      نوعيــة الرع
 إلصـدار شـهادات حكوميـة للمواليـد بغيـة           ٢٠٠٨يوليـه   /متوز

حتسني الوصول إىل خدمات الوالدة كانت ضمن اإلجـراءات         
واخنفــضت بــبطء وبــصورة مطــردة    . املتخــذة يف هــذا اجملــال  

 عامــاً املاضــية، ١٧معـدالت الوفيــات النفاســية علــى مــدى الـــ  
 والدة حيـة  ١٠٠ ٠٠٠ يف املائة لكل    ٢٥,٦بة  وأصبحت بنس 

وهـــي حاليـــاً أدىن مـــن املتوســـط الـــسائد يف . ٢٠٠٧يف عـــام 
ــزال أربعــة أضــعاف     بلــدان رابطــة الــدول املــستقلة، لكــن ال ت

  .املتوسط يف بلدان االحتاد األورويب
ــائالً إن مؤشــرات اإلصــابة مب    - ٦ ــةومــضى ق  نقــص تالزم

ــة امل ــساملناع ــدز ظلــت منخفــض  /بكت ــدمي   اإلي ــن خــالل تق ة م
الطوعية وخـضوع النـساء احلوامـل       واالختبارات  االستشارات  

للكشف االختياري فضالً عـن بـرامج زيـادة الـوعي والتثقيـف        
بني الفئـات املعرضـة للخطـر وتوزيـع الرفـاالت اجملانيـة وتـوفري               
سبل الوصول إىل الرعاية الطبية لألشخاص الذين يعيشون مـع      

  .الفريوس
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ه يف أرمينيا، أصبحت مسألة العنف ضـد        وأشار إىل أن    - ٧
ــرأة والعنــف املــرتيل موضــوع مناقــشات صــرحية    ــشارك . امل وت

سـتة عـشر يومـاً مـن النـشاط ملناهـضة            ”أرمينيا سنوياً يف محلة     
، وانــضمت أيــضاً إىل محلــة “العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس

كمـــا يـــشمل الربنـــامج . يف هـــذا الـــصدد للمجلـــس األورويب
 لتحــسني مركــز املــرأة عنــصراً ٢٠١٠-٢٠٠٤الــوطين للفتــرة 

ــؤمتر         ــن خــالل م ــالن م ــتم اإلع ــرأة وي ــف ضــد امل ملعاجلــة العن
صــحفي عــن نتــائج االســتعراض الــذي جتريــه احلكومــة ســنوياً  

وتــويل الــشرطة يف أرمينيــا اهتمامــاً خاصــاً مبنــع . هلــذا الربنــامج
ــن يف األمــاكن        ــك حتــسني األم ــرأة، مبــا يف ذل ــف ضــد امل العن

ــة ــام  وأُ. العام ــشئت يف ع ــب    ٢٠٠٦ن ــل برئاســة نائ ــة عم  فرق
مدير قوة الشرطة لتنفيذ الربنامج الـوطين يف جمـال منـع العنـف              

وحيـتفظ مركـز معلومـات الـشرطة        . ضد املرأة والعنـف املـرتيل     
بـــسجل للجـــرائم الـــيت ارُتكبـــت حبـــق املـــرأة، وُتعقـــد دورات 
ــذه       ــل ه ــاجلون مث ــذين يع ــوظفني ال ــع امل ــة دراســية جلمي تدريبي

كما يعمل فريق عامل مـشترك بـني اإلدارات أُنـشئ           . تاحلاال
  . على وضع صيغة قانون بشأن العنف املرتيل٢٠٠٧عام 
وقــال إن حكومــة أرمينيــا تعطــي أولويــة عليــا حملاربــة     - ٨

االجتـــار بالبـــشر، وهـــي طـــرف يف مجيـــع االتفاقـــات الدوليـــة   
ــسية يف هــذا اجملــال  ــشرين األول. الرئي ــوبر /ويف ت ، ٢٠٠٢أكت

ئيس الوزراء جلنة مـشتركة بـني اإلدارات للقـضاء علـى            أنشأ ر 
 جملــس أرمينيــا ٢٠٠٧االجتــار بالبــشر والــيت أصــبحت يف عــام 

ــوزراء     . املعــين بقــضايا االجتــار بالبــشر برئاســة نائــب رئــيس ال
ويعمــل اجمللــس بالتعــاون الوثيــق مــع املنظمــات غــري احلكوميــة  

يف تــشرين و. واملنظمــات الدوليــة املــشاركة يف حماربــة االجتــار 
 لتقـدمي اخلـدمات إىل   إحالـة ، أُنشئت آلية   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .ضحايا االجتار
وأشـــار إىل أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن للمـــرأة حقوقـــاً   - ٩

متــساوية مبوجــب دســتور وقــانون أرمينيــا، فــإن مــشاركتها يف 
ومنح قـانون العمـل     . احلياة السياسية والعامة ال تزال منخفضة     

ة للعمــل، تــساوي املــرأة فرصــاً م٢٠٠٤عــام اجلديــد املعتمــد يف 
 مــن قــانون االنتخــاب احلــق يف  ٣ و ٢كمــا منحتــها املادتــان  

وأنـشأ قـانون    . التصويت والترشيح دومنـا اعتبـار لنـوع اجلـنس         
 يف املائــة للمــرأة يف القــوائم ١٥االنتخــاب أيــضاً حــصة بنــسبة 

، وجيــب أن تكــون واحــدة علــى األقــل مــن  النــسبية لألحــزاب
ــساء كــل عــشرة   ــة،  . مرشــحني مــن الن ــه ألســباب خمتلف إال أن

ــني أوجــه اإلجحــاف يف الفــرص األساســية املتاحــة       ــراوح ب تت
للرجــل واملــرأة ووجــود فجــوات يف التــشريع، ظلــت مــشاركة 

وعلى الرغم مـن إحـراز بعـض        . املرأة يف احلياة السياسية سلبية    
التقدم، ال يشارك عدد كاف مـن النـساء يف املـستويات العليـا              

 نائبـاً   ١٣١ امرأة فقط من بـني       ١٢فهناك  . ية صنع القرار  لعمل
ومتثيــل . يف اجلمعيــة الوطنيــة وامرأتــان فقــط يف جملــس الــوزراء

ــل     ــنخفض باملث ــي م ــستوى احملل ــى امل ــرأة عل ــع  . امل ــاون م وبالتع
مــشروع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بــشأن نــوع اجلــنس   

نني، مشلـت   والسياسات، أُجري حتليل جنساين لعدد مـن القـوا        
قــوانني العمــل واُألســرة واالنتخــاب والقــانون اجلنــائي وقــانون 

 جمموعة مـن    عميمواستناداً إىل نتائج التحليل، سيتم ت     . اجلنسية
التــدابري املقترحــة لتــصحيح أوجــه االخــتالل لكــي تــستعرضها  

  .الوزارات املعنية قبل عرضها على احلكومة
لــيس هنــاك أي وأردف قــائالً إنــه علــى الــرغم مــن أنــه   - ١٠

زالـت   ضـد املـرأة يف دسـتور أرمينيـا وقوانينـها، مـا            شرعي  متييز  
هناك بعض القوالـب واألفكـار النمطيـة الـيت تـسفر عـن التمييـز                

وينبغي حتليلها بعناية ليتسىن حتديد بـرامج       . على الصعيد العملي  
وأبـرز يف ختـام كلمتـه مـشاركة املنظمـات غـري          . للتغلب عليهـا  

قـوق اإلنـسان عامـة وحقـوق املـرأة بوجـه            احلكومية يف جمـال ح    
خــاص، وأعــرب عــن اســتعداد حكومتــه للعمــل مــع املنظمــات   

  .الوطنية والدولية لزيادة متتع املرأة متاماً حبقوقها
  ٦ إىل ١املواد 
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قال إنه الحظ مع االبتـهاج اعتمـاد        : السيد فلنترمان   - ١١
 ١٣وتضمنت مادتـه    . أرمينيا الربوتوكول االختياري لالتفاقية   

ــن        ــشكاوى، وســأل ع ــة لل ــن وجــود آلي ــاإلعالن ع ــزام ب االلت
ــالربوتوكول االختيــاري بــني     ــادة الــوعي ب التــدابري املتخــذة لزي

، ٦وأشـار إىل أن الدسـتور، يف مادتـه    . منظمات اجملتمع املدين  
ــداخلي،     ــة علــى القــانون ال ــة الغلب ذكــر أن للمعاهــدات الدولي

معرفــة مــا إذا وأضــاف أنــه يــود . فيمــا عــدا يف حالــة نــزاع مــا
كانـــت الـــسلطة القـــضائية أو التـــشريعية أو أيـــة هيئـــة أخـــرى 

ويتبـع  . تقضي مبوجب أحكام االتفاقيـة عنـد نـشوب نـزاع مـا           
 مــن ١ذلــك أيــضاً أن يــصبح تعريــف التمييــز الــوارد يف املــادة  

االتفاقية جزءاً مـن قـانون أرمينيـا، لكنـه تـساءل عمـا إذا كـان              
وأخــرياً الحــظ أنــه . تعريــفمواطنــو أرمينيــا علــى علــم هبــذا ال 

ــة أو حتــتكم      ال ــذرع باالتفاقي ــضايا يف احملــاكم تت ــة ق توجــد أي
إليها، وسأل عما فعلته احلكومـة لزيـادة الـوعي باالتفاقيـة بـني              

  .السلطة القضائية
ــالربين    - ١٢ ــسيدة هـ ــاداري-الـ ــألت إذا كانـــت  :  كـ سـ

توجد وحدة خاصة داخـل مكتـب أمـني املظـامل املعـين حبقـوق         
أمــا عــدم .  تعــاجل مــسألة التمييــز اجلنــساين واملــساواة  اإلنــسان

وجود قانون الدعوى الذي حيـتكم إىل االتفاقيـة، فرمبـا يكـون             
مؤشراً على أن إدماج املعاهدات الدوليـة يف القـانون الـداخلي            
ليس كافياً، ورمبـا ينبغـي إدراجهـا يف كتـب القـوانني النظاميـة               

 وجـود مزيـد مـن       وأضافت أنه سيكون من املفيـد أيـضاً       . أيضاً
  .املعلومات فيما يتعلق مبسألة االستعراض اجلنساين للقوانني

قالــت إهنــا مل تــتمكن مــن رســم     : الــسيدة نيوبــوير   - ١٣
صــورة دقيقــة مــن واقــع التقريــر والــردود اخلطيــة علــى أســئلة    

. اللجنــة بــشأن اآلليــة الوطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني   
 املـرأة وشـؤون األطفـال هـي         لكنه يبدو أن إدارة شؤون أُسـرة      

وأعربت عن تقديرها ملعرفة ما إذا كـان هنـاك          . اآللية الرئيسية 
أي بنــد قــانوين لتحديــد تلــك اإلدارة بوصــفها اجلهــاز الــوطين  

لدى ذلك اجلهـاز وحـدة خمصـصة        لشؤون املرأة، وما إذا كان      

للمــساواة بــني اجلنــسني وعــدد املــوظفني املــشاركني يف صــنع    
ــسياسات ورصــدها  ــسيق     ال ــدة تن ــاك وح ــت هن ــا إذا كان ، وم

لتحقيــق التنــسيق اُألفقــي بــني مجيــع الــوزارات، ومــا إذا كــان   
. متويلها يأيت من امليزانيـة العاديـة للدولـة أو مـن متويـل املـاحنني               

وأعربـت أخـرياً عــن رغبتـها يف معرفــة مـا إذا كــان يـتم إبــالغ      
  .الربملان بأنشطة الربنامج الوطين للمرأة

قالت إن الربنامج الـوطين لتحـسني       : بسكوالسيدة بو   - ١٤
مركــز املــرأة عــام يف طبيعتــه، بينمــا التــدابري اخلاصــة املؤقتــة        
ــة      ــرة زمنيـ ــددة ولفتـ ــاالت حمـ ــستهدف جمـ ــاملرأة تـ ــهوض بـ للنـ
حمــدودة، ومثــال ذلــك احلــصص املخصــصة للمــرأة يف القــوائم  

 ٢٥ووجهــــت االنتبــــاه إىل التوصــــية العامــــة رقــــم . احلزبيــــة
ــن الل  ــصادرة ع ــث     ال ــة، حي ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشأن الت ــة ب جن

أشارت إىل أن التوصيات العامـة ميكـن أن تكـون مفيـدة جـداً               
وطلبت معرفـة   . يف اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز الفعلي      

ــة،      ــذ احلــصص يف القــوائم احلزبي ــيم تنفي ــة تقي ــد عــن كيفي املزي
ة يف  إذا كان من املعتزم اختاذ تدابري أخرى تـستهدف املـرأ           وما

  .الفئات الضعيفة
قالــــت إنــــه عنــــد ): أرمينيــــا (الــــسيدة هاروتونيــــان  - ١٥

ــا يف النظــام      ــتم أوالً إدماجه ــة، ي ــى معاهــدة دولي ــصديق عل الت
. القانوين مث نشرها يف اجلريدة الرمسية من قبل وزارة اخلارجيـة          

ــك        ــا يف ذل ــت مب ــع اإلنترن ــف مواق ــى خمتل وجيــري وضــعها عل
.  املعلومـات القانونيـة األرمينيـة      وزارة اخلارجيـة وشـبكة     مواقع
يتم إحاطة احملاكم علماً هبا، لكنـه ال توجـد أيـة إشـارات               كما

إىل املعاهــدات الدوليــة يف قــرارات تلــك احملــاكم، حيــث أن      
  .مجيع أحكام املعاهدات مدرجة يف القانون الداخلي

وأضافت قائلـة إن احملكمـة الدسـتورية هـي الـيت تقـرر                - ١٦
ــت معاهــ   ــا إذا كان ــة ألحكــام الدســتور    م ــا مطابق ــة م دة دولي

ــه   ــواردة في ــسان ال ــا ُوجــد أن  . وحقــوق اإلن حكمــاً مــن  وإذا م
 للدســتور اًكــون حينئــذ خمالفــي، يعــّد متييزيــاًأحكــام معاهــدة مــا 
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عتــرب كــذلك  ُي ولــن .ميكــن إدماجــه يف التــشريع الــداخلي    وال
 التمييز ضد املرأة أو الفتاة بل مـن       من حيث اإلشارة إىل     حتديداً  

. غريمهـــاحيـــث التمييـــز ألســـباب تتعلـــق بالـــدين واجلـــنس و     
فإنـه  كانت العملية برمتها تتم قبل التصديق علـى املعاهـدة،         وملا

وألحكـــام معاهـــدة . لـــن ينـــشأ أي تـــضارب يف وقـــت الحـــق 
مصدَّق عليها األسبقية على التـشريع الـوطين حـسب املنـصوص          

ىل وزارة  وتتـو . عليه يف الدسـتور ويف قـانون املعاهـدات الدوليـة          
العــدل إبــالغ وزارة اخلارجيــة بــأي تبــاين مــع التــشريع الــوطين  

  .والذي يتم تغيريه طبقاً لذلك
قالـــت إن الدســـتور   ): أرمينيـــا  (أغايانيـــان الـــسيدة    - ١٧

ــد   ــا حماي ــصميمهما ليكون ــداخلي مت ت ــشريع ال ــسانياًن اوالت . جن
ومــن مث حيظــر القــانون وحتظــر الــسياسات التمييــز القــائم علــى 

ــل،    أســاس نــ  ــن العوام ــدين أو غريمهــا م دون وع اجلــنس أو ال
  .اإلشارة حتديداً إىل املرأة والفتاة

وأشارت إىل أن مكتب أمني املظـامل حلقـوق اإلنـسان             - ١٨
قد أُنشئ منذ ثالث أو أربع سنوات فقـط ولـيس لديـه وحـدة               

. ، رغــم أنــه يعــاجل مــسائل جنــسانية لــشؤون اجلنــسنيخمصــصة
 أي شكاوى أو ادعاءات من نـساء        وحىت اآلن مل يتلق املكتب    
ــالتمييز    ــق ب ــوع    أو رجــال تتعل ــى أســاس ن ــائم عل . اجلــنسالق

وطالبت بضرورة أن تعاجل احملاكم على النحو املناسـب معظـم           
ــالطالق أو حبقــوق الطفــل، حيــث ال تقــدم     املــسائل املتعلقــة ب
ــى       ــات للحــصول عل ــب أمــني املظــامل أي طلب ــساء إىل مكت الن

  .مساعدات إضافية
قالــت إنــه مت بالفعــل ): أرمينيــا (الــسيدة هاروتونيــان  - ١٩

صــياغة تعــديل لقــانون اُألســرة ملعاجلــة التبــاين يف ســن الــزواج  
  . عاماً للرجل١٨ عاماً للمرأة و ١٧الذي أصبح حالياً 

قالـت إن تنـسيق املـسائل       ): أرمينيـا  (السيدة تاناشيان   - ٢٠
ــشؤون    ــل والــ ــسؤولية وزارة العمــ ــاً مــ ــو حاليــ ــسانية هــ  اجلنــ
ــرأة      ــرة املــ ــؤون أُســ ــاص إدارة شــ ــه خــ ــة، وبوجــ االجتماعيــ

ولــدى اإلدارة هيئــة . ١٩٩٧واألطفــال، الــيت أُنــشئت يف عــام 
 أشـخاص يعملـون يف وحـدة شـؤون املـرأة            ١٠موظفني تـضم    

ووحـــدة شـــؤون الطفـــل، وثالثـــة مـــوظفني يعـــاجلون مـــسألة   
وهــذا املــستوى مــن املــوظفني كــاف   . املــساواة بــني اجلنــسني 

عهـــد الـــوطين للعمـــل والبحـــوث االجتماعيـــة  امليتـــوىلحيـــث 
مــسؤولية إعــداد صــياغة التــشريعات وإجــراء البحــوث بــشأن   

، مشـل عمـل     ٢٠٠٨ويف عـام    . خمتلف املـسائل خلدمـة الـوزارة      
ــشأن املــساواة بــني اجلنــسني      ــشريع ب املعهــد إعــداد مــشروع ت

. ويعمل حالياً على إعـداد إطـار عمـل للمـساواة بـني اجلنـسني          
ــامج   ــضمن برن ــام   ويت ــة لع ــل احلكوم ــذا  ٢٠٠٩عم ــاد ه  اعتم

اإلطـــار، الـــذي ينبغـــي أن يكـــون جـــاهزاً للنظـــر فيـــه حبلـــول   
  .يونيه/حزيران

 ٢٠٠٤ عـام    اًوأضافت قائلة إن قراراً حكوميـاً صـادر         - ٢١
ــرأة، عهــد مبهمــة      ــوطين لتحــسني مركــز امل ــامج ال ــق بالربن يتعل

ــة   ــشؤون االجتماعيـ ــل والـ ــسيق إىل وزارة العمـ ــصدر . التنـ وتـ
لعـام  اارة سنوياً تقريراً عـن العمـل الـذي مت تنفيـذه وخطـة           الوز

التـــايل، مـــع مـــدخالت مقدمـــة مـــن مجيـــع الـــوزارات املعنيـــة  
، أُنــشئت ُشــَعب إقليميــة  ٢٠٠٥ويف عــام . وحمــافظي األقــاليم

للــدفاع عــن حقــوق املــرأة والطفــل وهــي تــصدر أيــضاً تقــارير 
ــساواة      ــسني وامل ــضايا اجلن ــرأة وق ــني ســنوية عــن اُألســرة وامل  ب

إىل  قـــرار حكـــومي آخـــر عهـــد، ٢٠٠٨ويف عـــام . اجلنـــسني
ل ميـو  الو.  جمـال املـساواة بـني اجلنـسني        عناملسؤولية  بوزارة  ال

ــد منفــصل يف     العمــل  ــسانية مــن خــالل بن ــسائل اجلن ــشأن امل ب
لتدابري كـل علـى حـدة       تنفيذ ا امليزانية بل يتلقى متويالً مستقالً ل     

ــيم واملــسائل ا   ــصحة والتعل ــات  يف جمــاالت ال ــة واآللي الجتماعي
  .املؤسسية

ــاً  ): أرمينيــا (أغايانيــانالــسيدة   - ٢٢ قالــت إن هنــاك تعاون
ــدوائر      وثيقــاً مــن جانــب اجملتمــع املــدين ووســائط اإلعــالم وال
األكادميية يف إعـداد كـثري مـن الـربامج احلكوميـة واإلجـراءات              
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يف واســعة معرفــة املنظمــات غــري احلكوميــة لــدى و. التــشريعية
  . بل ويرأس ممثليها أحياناً األفرقة العاملة،هذا الشأن

وأشارت إىل أن موظفي اخلدمة املدنية مسؤولون عن          - ٢٣
التنــسيق يف حــني تنــشأ اخلــربات داخــل املؤســسات، كمــا هــو 

أمــا اللجــان . احلــال يف مؤســسة العمــل والبحــوث االجتماعيــة
 ٢٠٠٧الربملانية الدائمة، ومـن بينـها اللجنـة الـيت أُنـشئت عـام               

عاجلــة حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك شــؤون املــرأة وشــؤون   مل
. املــساواة بــني اجلنــسني، فــإن لــديها هيئــات خــرباء خاصــة هبــا

وتقــدم احلكومــة ســنوياً تقــارير إىل الربملــان عــن مجيــع براجمهــا  
ونوقـشت  . سـواء موضـوعياً أو فيمـا يتعلـق بتخـصيص املـوارد      

ة على مـستوى    املساواة بني اجلنسني من جانب اللجان الربملاني      
  .اللجنة وعلى مستوى اخلرباء

ــدابري        - ٢٤ ــق بالت ــضاح املتعل ــة لإلي ــشكر للجن ووجهــت ال
اخلاصــة املؤقتــة وأقــرت بــأن املثــال الــوارد يف التقريــر مل يكــن   

وأضافت أنـه لـيس لـدى أرمينيـا تـدابري خاصـة مؤقتـة               . مالئماً
بشأن املـرأة، علـى الـرغم مـن وجـود بـرامج خاصـة بـاملرأة يف                  

وأشـارت إىل أنـه يـتم إتاحـة الفـرص للنـساء        . ات الـضعيفة  الفئ
ــال     ــة أعمـ ــى إقامـ ــاص علـ ــدريب خـ ــات إىل جانـــب تـ الالجئـ

وهنـاك أيـضاً بـرامج للنـساء ضـحايا العنـف املـرتيل أو               . صغرية
ــار ــدابري   . االجتـ ــار تـ ــضحايا االجتـ ــة بـ ــربامج املتعلقـ وتـــشمل الـ

غيـة  لالنتعاش وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك داخل قوة العمـل، ب        
  .حل املسائل االجتماعية اليت أسهمت يف االجتار

الحظـــت أنـــه علـــى :  كـــاداري-الـــسيدة هـــالربين   - ٢٥
الرغم من أن االتفاقية جزء من النظام القـانوين، فـإن الدسـتور             

ــساواة   ــشأن امل ــة ب ــاً عام ــضمن إال أحكام كمــا أن عــدم  . ال يت
وجود قانون الدعوى ميكن أن يكون مؤشراً علـى احلاجـة إىل            
إيـــضاح يف شـــكل تعريـــف ملفهـــومّي التمييـــز واملـــساواة بـــني  

أما احلياد بني اجلنـسني، فإنـه       . اجلنسني مبا يتمشى مع االتفاقية    
ــة     ــساواة الرمسيـ ــة إىل املـ ــارت االتفاقيـ ــاً حيـــث أشـ لـــيس كافيـ

واملوضوعية على حد سواء، ومن مث يلزم وجود تدابري خاصـة           
  .مؤقتة
 أرمينيـا لتـصديقها   أثنت على حكومة : السيدة أووري  - ٢٦

 مـن   ٢على االتفاقيـة، لكنـها أشـارت إىل أنـه متـشياً مـع املـادة                 
االتفاقيــة، ينبغــي أن تعتمــد أرمينيــا تــدابري تــشريعية وتـــدابري       
أخـرى مالئمــة، مبــا يف ذلــك فـرض جــزاءات، عنــد االقتــضاء،   

، بني اجلنـسني  أما احلياد   . حلظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
يث حقوق اإلنسان، لكن االتفاقيـة تقـضي        فإنه مناسب من ح   

وسـألت  . على أسـاس نـوع اجلـنس      القائم  ظر صريح للتمييز    حب
  .إذا كان مثل هذا التشريع قائماً أو من املخطط إصداره عما
أكــدت أمهيــة التــدابري : الــسيدة مــاريللو دي ال فيغــا  - ٢٧

وقالـت  . اإلجيابية ملعاجلة أوجه اإلجحـاف املـستمرة يف أرمينيـا         
ــرأة املــشاركة يف رســم     مــن  ــه مــن العــسري علــى امل الواضــح أن

. السياسات وإن القوالـب النمطيـة تلعـب دوراً يف هـذا الـشأن             
وأضافت أنه علـى الـرغم مـن ارتفـاع مـستوى تعلـيم اإلنـاث،         

ومــن مث . حتظــى النــساء بتمثيــل متكــافئ يف احليــاة الــسياسية ال
 خاصـة   ينبغي حتديـد املـشاكل وإجيـاد احللـول يف شـكل تـدابري             

. مؤقتـــة تـــضمن متتـــع الرجـــل واملـــرأة بـــنفس الفـــرص املتاحـــة
ينبغـــي أن يراعـــي التـــشريع اجلديـــد اجلـــاري إعـــداده       كمـــا

  .التوصيات الصادرة عن اللجنة
هنَّـأت أرمينيـا علـى تـصديقها        : السيدة شـيمونوفتش    - ٢٨

وطالبــت بــضرورة أن يتــضمن . علــى الربوتوكــول االختيــاري
ــد للمــساواة بــ   ــشريع اجلدي ــشأن   الت ــداً خاصــاً ب ــسني بن ني اجلن

ــساين     ــشاء منظــور جن املــساواة املوضــوعية ليتــسىن بوضــوح إن
  .على املستوى الوطين

وأضافت قائلة إن جلنة حقوق الطفل أشـارت يف عـام      - ٢٩
ــدم   ٢٠٠٤ ــدأ عـ ــع مبـ ــارض مـ ــا تتعـ ــشريعات أرمينيـ  إىل أن تـ

التمييز فيما يتعلق بِسن الزواج، ومع ذلـك مل يـتم بعـد إجـراء               
وسألت عما إذا كانت احلكومة أو أي هيئـة حمـددة        . تغيريأي  
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مسؤولة عن عمليـة متابعـة التوصـيات اخلتاميـة هليئـات حقـوق        
  .اإلنسان

أعربت عن تقديرها جلهود احلكومـة      : السيدة هاياشي  - ٣٠
وأضـافت  . يف إعادة تأهيل الالجئـات والنـساء ضـحايا االجتـار          

ــروس والي    ــه باإلضــافة إىل ال ــا علمــت، أن ــديني واألكــراد  أهن زي
 يف املائــة مــن ٤واآلشــوريني واألقليــات األخــرى الــيت تــشكل  

ــا،  ــة تــشمل عــدد   توجــدالــسكان يف أرميني  أيــضاً أقليــات ديني
ــسكان غــري املــسيحيني   ــة  . كــبري مــن ال وأشــارت إىل أن اللجن

تويل حالياً مزيداً من االهتمام بتلك الفئات الـضعيفة، ومـن مث            
التمييــز متعــدد اجلوانــب، اســتناداً إىل فإهنــا مهتمــة ملعرفــة تــأثري 

أســباب تــشمل العــرق والــدين، وتــود أيــضاً معرفــة أيــة خطــط 
  .لتدابري تستهدف تلبية االحتياجات اخلاصة لتلك األقليات

سـألت عمـا إذا كـان هنـاك         : كـسياكياو إالسيدة زو     - ٣١
نظام قائم لرصد وتقييم تنفيذ الربنامج الوطين لتحـسني مركـز           

وإذا . ذا كان مت بالفعل إجراء تقيـيم يف هـذا الـشأن           املرأة وما إ  
كان األمر كذلك، فإهنا تسأل عما مت حتقيقـه ويف أي جمـاالت      

  .الربنامج يقتضي األمر اختاذ إجراء إضايف
سألت عن الوضـع واإلطـار الـزمين    : السيدة بوبسكو   - ٣٢

. ملـــشروع قـــانون املـــساواة يف احلقـــوق واملـــساواة يف الفـــرص
اجملــال االجتمــاعي برمتــه، مبــا إذا كــان يــشمل وتــساءلت عمــا 

يف ذلك العمالة والعنف ضد املرأة والتمثيل السياسي أم أن لـه            
وســـألت مـــا إذا كـــان مـــشروع . جمـــال تركيـــز أكثـــر حتديـــداً

القانون يـوفر آليـة للرصـد وجـزاءات لعـدم االمتثـال ألحكامـه              
  .وما إذا كان يتضمن إشارة إىل االتفاقية

ــيل   - ٣٣ ــسيدة أم ــة   : نيال ــه مــع أن أحكــام االتفاقي قالــت إن
جزء من القانون الداخلي، فإهنا ينبغـي أن تـصبح عنـصراً هامـاً       

قـضايا املـرأة ال تـزال       أضـافت أن    و. يف السياسة املتعلقة بـاملرأة    
فيمـــا يبـــدو تفتقـــر إىل الوضـــوح عمومـــاً، حـــىت يف اجلوانـــب   

ــصلة للمــرأة    وســألت . املؤســسية، حيــث ال توجــد وزارة منف

ا كــان مت التحقــق مـن أنــه ال يلــزم أن يعـاجل أمــني املظــامل   إذ مـا 
مسائل معينة تتعلـق بـالتمييز ألنـه جـرى النظـر فيهـا علـى حنـو                  

كما سيكون من املفيد معرفة مـا إذا كـان          . مرض أمام احملاكم  
ــه كمــا هــو  ة يــتم يف الواقــع مباشــر قــضاءالوصــول إىل ال  أو أن

 بُيـسر  قـضاء  إىل الاحلال يف بعض البلدان ال يتاح وصول املـرأة    
  .ألسباب مالية أو ألسباب أخرى

قـــال إنـــه فهـــم اآلن أن االتفاقيـــة : الـــسيد فلنترمـــان  - ٣٤
ليست واضحة يف النظـام القـانوين ألنـه مت مواءمـة التـشريعات              

ومع ذلك، من املهم مراعـاة      . القائمة مع أحكام تلك االتفاقية    
ــع االلتز      ــق م ــا يتف ــداخلي مب ــشريع ال ــسري الت ــات ضــرورة تف ام

وأضـــاف أن أحكـــام االتفاقيـــة ديناميـــة وقـــد تطـــور . الدوليـــة
ومــن مث ينبغــي أن . مغزاهــا علــى مــدى الــثالثني عامــاً املاضــية 

تكون املواءمة مع القوانني الداخلية عملية مستمرة يكون فيهـا      
ومــن . للحكومــة والــسلطة القــضائية والتــشريعية أدواراً حمــددة

طاق واسع وتقـدمي التـدريب      املهم اإلعالن عن االتفاقية على ن     
املــــستمر ألعــــضاء الــــسلطتني القــــضائية والتــــشريعية بــــشأن  

  .االلتزامات الدولية للدول األطراف
رداً على سؤال حـول     ): أرمينيا (السيدة هاروتيونيان   - ٣٥

املـــساواة املوضـــوعية، قالـــت إن الدســـتور يتـــضمن بنـــداً عـــن 
ــع األشــخاص    ــة جلمي ــسان العام ــو . حقــوق اإلن ــع الق انني ومجي

ــي      ــة وترسـ ــاريف االتفاقيـ ــا لتعـ ــد مـ ــة إىل حـ ــرى مطابقـ األخـ
كمـا تـضمَّن    . مساواة املرأة والرجـل يف احلقـوق      مبدأ  بوضوح  

ــضمن      ــرأة والرجــل، ويت ــشأن حقــوق امل ــادة ب ــانون العمــل م ق
  .القانون املدين والقانون اجلنائي مواد بشأن حقوق املرأة

ــيان  - ٣٦ ــسيدة تاناشـ ــا (الـ ــاً): أرمينيـ  مـــن قالـــت إن فريقـ
اخلرباء من وزارة العمل والشؤون االجتماعية واملعهـد الـوطين          
والربملـــان تـــوىل صـــياغة مـــشروع قـــانون الـــضمانات املتعلقـــة  

ــرص    ــوق والف ــرأة والرجــل يف احلق ــساواة امل ــيس  . مب وكــان رئ
وســيتم يف عــام  .الفريــق ممــثالً ألحــد املنظمــات غــري احلكوميــة
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ــها     ٢٠٠٩ ــن بين ــشطة م ــن األن ــدد م ــذ ع ــ تنفي ــسات د عق جل
استماع عامة واجتماعات مائدة مستديرة، لتشجيع أصـحاب        
املصلحة واجلمهور على مناقـشة مـشروع القـانون املـشار إليـه             

اعتمدت احلكومـة مـؤخراً اإلطـار املتعلـق باملـساواة            كما. آنفاً
. بــني اجلنــسني الــذي تــضمَّن عــدداً مــن التعــديالت التــشريعية 

لول هنايـة هـذا العـام، فـسوف         يتم إجناز هذه العملية حب     ملإذا  و
  .تقدم إىل احلكومة يف العام التايل

وقالت إهنا شاركت يف إعداد مشروع القـانون الـذي            - ٣٧
يغطي مجيـع املـسائل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني واآلليـات         

هلـا  فـإن  الربملان واحلكومة وهيئات احلكـم احمللـي       أما  . والرصد
ــاً حقوقـــ  ــات  اًمجيعـ ــا التزامـ ــذا    وعليهـ ــذ هـ ــق بتنفيـ ــا يتعلـ فيمـ

. وهنــاك جــزاءات لعــدم االمتثــال ألحكــام القــانون . املــشروع
ــارة     ــي اإلشـ ــة وهـ ــارة إىل االتفاقيـ ــشريع إشـ ــضمَّن التـ ــا تـ كمـ

  .الوحيدة من هذا النوع إىل معاهدة دولية ما
وصـفت اإلجـراء اخلـاص      ): أرمينيا (أغايانيانالسيدة    - ٣٨

أنه تلي عملية الـصياغة     وأشارت إىل   . باعتماد القوانني الوطنية  
مرحلـــة املناقـــشة العامـــة مـــع اجملتمـــع املـــدين واملنظمـــات غـــري 
احلكوميــــة، حيــــث يقــــدمان توصــــيات ومــــدخالت لوضــــع 

ــة   ــانون يف صــيغته النهائي ــة جملــس   . مــشروع الق وعقــب موافق
ــان    ــه إىل الربملـ ــتم تقدميـ ــانون، يـ ــشروع القـ ــى مـ ــوزراء علـ . الـ

املناقــشة العامــة، والتــشريع موضــع احلــديث بالفعــل يف مرحلــة 
ــة      ــة، وينبغــي أن متــضي عملي ــستغرق عــادة شــهوراً قليل ــيت ت ال

  .اعتماد مشروع القانون طبقاً للجدول الزمين احملدد
ــواداً     - ٣٩ ــد يتـــضمن مـ ــشريع اجلديـ ــة إن التـ ومـــضت قائلـ

ويتـضمن كـل قـانون يـشري        . موجودة بالفعل يف قوانني خمتلفـة     
وال يوجـد   . التمييـز إىل املرأة أحكامـاً تـنص علـى احلمايـة مـن             

أي متييز ضد املرأة يف أرمينيا يف جمـاالت التعلـيم أو الـصحة أو      
وليس هناك أي متييز ضد األقليات الوطنيـة        . العمل أو األجور  

أو اجلماعات الدينية، وهو أمر موثق جيـداً يف تقـارير اهليئـات             

وأضـافت  . ذات الصلة املعنية باألقليات والتابعة جمللـس أوروبـا        
راتيجية احلد من الفقر تتضمن بـرامج حمـددة تـستهدف           أن است 

وحيـــث ال يوجـــد أي متييـــز يف . الفئـــات الـــضعيفة اجتماعيـــاً
التشريعات، فإن جلميع مواطين أرمينيا حقوقـاً متـساوية، ومـن           

  .مث ال حتتاج فئات األقليات إىل برامج حمددة
وأشــارت إىل أنــه اُتخــذت إجــراءات للمتابعــة بغيــة        - ٤٠

تــشريعات الوطنيــة يف ضــوء املعاهــدات الدوليــة     اســتعراض ال
ومت بالفعـل صـياغة تعـديل بـشأن         . ووضع توصيات لتحـسينها   

ــأخري     ــه مل ُيعتمــد بعــد بــسبب ت ــزواج لكن ملــدة عــامني  ِســن ال
  .إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسيةيرجع إىل 

ــربامج وخطــط       - ٤١ ــع ال ــه مت رصــد مجي ــة إن وأضــافت قائل
وجملـــس الـــوزراء هـــو .  أقرهتـــا احلكومـــةالعمـــل الوطنيـــة الـــيت

املسؤول عـن اإلشـراف علـى عمليـة الرصـد وجيـري دراسـات          
وروجعـــت . دوريـــاً ملراجعـــة خطـــط العمـــل الوطنيـــة القائمـــة

مؤخراً اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر لكـي تـشمل تـدابري حمـددة             
  .لتحسني مشاركة املرأة يف احلياة العامة

 حبقــوق اإلنــسان يعــاجل وقالــت إن أمــني املظــامل املعــين  - ٤٢
بالفعل قضايا املرأة، لكن مل ترد أيـة شـكاوى، وكـان التفـسري      
املقترح هو أن املرأة قانعة بالنتـائج املتحـصل عليهـا عـن طريـق            

  .احملاكم
ــاة      - ٤٣ ــرأة يف احليـ ــشاركة املـ ــستوى مـ ــأن مـ واعترفـــت بـ

ــيم      ــساوية يف التعل ــم الفــرص املت ــاً، رغ ــزال بطيئ ــسياسية ال ي ال
مشاركتها على قدم املساواة يف مستويات كثرية بـل         والعمل و 

وأضـافت أنـه يف     . وارتفاع مـستوى متثيلـها يف بعـض اجملـاالت         
الـــسنوات األوىل الســـتقالل أرمينيـــا، كانـــت املـــرأة متيـــل إىل  
االنسحاب من قوة العمل للتركيز علـى شـؤون أُسـرهتا، لكـن             

ــرأة       ــادت امل ــصادية، ع ــة االقت ــد أن حتــسنت احلال ــاً بع إىل حالي
ــة  ــة املدني ــسبعة أو   . العمــل يف اخلدم ــسنوات ال ــى مــدى ال وعل

الثمانيــة املاضــية، كانــت هنــاك زيــادة ضــخمة يف عــدد النــساء 
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يف املناصب متوسـطة املـستوى لـصنع القـرار وأصـبحت حاليـاً              
. مسألة وقـت لكـي تـصل املـرأة إىل تقلـد مناصـب أرفـع شـأناً             

 وبذل اجلهـود    وأشارت إىل أنه من املهم استمرار زيادة الوعي       
لتعزيـــز التقـــدير الـــذايت للمـــرأة لتـــشجيعها علـــى الـــدخول يف  

  .معترك السياسات
قالت إن القوالـب اجلنـسانية ليـست        : السيدة نيوبوير   - ٤٤

وحدها اليت تعوق التقـدم حنـو املـساواة املوضـوعية يف أرمينيـا،            
ــسني      ــساواة بــني اجلن ــاهيم امل ــة مف ــار إىل معرف ــضا االفتق ــل أي ب

ويتعني أن تأخذ التشريعات بعني االعتبـار       . د املرأة والتمييز ض 
وأضـافت  . مجيع أشكال التمييز املباشـر وغـري املباشـر واملـستتر        

عــدم مــساواة بــني املــرأة والرجــل يف  وجــود أنــه مــن الواضــح 
مجيــع جمــاالت احليــاة املاديــة يف أرمينيــا وطــوال دورة احليــاة       

اخلتامية الـسابقة   وقد طلبت اللجنة بالفعل يف مالحظاهتا       . ذاهتا
. إىل احلكومة اختـاذ إجـراء ملكافحـة األدوار اجلنـسانية النمطيـة        

وســألت عمــا إذا كانــت قــد أُجريــت أيــة دراســات للقوالــب   
النمطية وما إذا كانت هناك أحكاماً قانونية حتظـر اسـتخدامها    

وأشـارت إىل   . من جانب وسائط اإلعالم ووكـاالت اإلعـالن       
اتياً، لكـن عليهـا احتـرام التـشريع         أن وسائط اإلعالم مستقلة ذ    

الــوطين، وينبغــي تــشجيعها علــى القيــام بــدور نــشيط يف دعــم  
وسـألت عـن    . املساواة بـني اجلنـسني وزيـادة الـوعي باالتفاقيـة          

ذاتياً معاجلة حـاالت الرسـوم اجلنـسية للمـرأة          تنظم  وجود آلية   
ــالن، وإذا مل تكــن موجــودة،      ــالم واإلع ــائط اإلع ــل يف وس ه

  ؟دخاهلاهناك خطط إل
قالـــت إن التقـــارير الـــواردة مـــن : الـــسيدة جيـــسينغ  - ٤٥

 يف املائة تقريباً من النـساء       ٣٠منظمات أخرى أشارت إىل أن      
غري أن التقرير مل يـذكر شـيئاً        . يف أرمينيا ضحايا للعنف املرتيل    

. عن وجود العنف املرتيل أو حجـم العنـف ضـد املـرأة عمومـاً               
 مـع تلـك املـسائل، فإنـه مـن      وحيث أن أمني املظـامل مل يتعامـل     

األمهية مبكان معرفـة عـدد مثـل هـذه احلـاالت الـيت ظهـرت يف            
العنف املـرتيل   أشارت إىل أن     و ؟النتائج هي   احملاكم العادية وما  

مــشمول بأحكــام القــانون اجلنــائي العــام، كالــضرر البــدين،       
حيــث غالبــاً مــا تكــون اجلــزاءات بطيئــة، والتــدابري الــواردة يف  

طنيــة كاملــآوى ليــست مانعــة، حيــث أهنــا ال ُتطبــق  الــربامج الو
ــد حــدوث العنــف   إال ــرأة غــري     . بع ــا كــان العنــف ضــد امل ومل

معترف به كعمل مـن أعمـال التمييـز، فإنـه مـن املهـم تعريـف                 
ــانون الـــــدويل    ــه بالقـــ ــداخلي لربطـــ ــانون الـــ التمييـــــز يف القـــ

ــة  ــات التعاهديـ ــدوا   . وااللتزامـ ــذين أعـ ــخاص الـ ــري أن األشـ غـ
. ديهم فيما يبدو فهـم واضـح عـن ماهيـة التمييـز            التقرير ليس ل  

وسألت يف اخلتـام عمـا إذا كـان التعريـف اجلنـائي لالغتـصاب               
  .يشمل االغتصاب يف إطار الزواج

ــالربين   - ٤٦ ــاداري-الــــسيدة هــ قالــــت إن بعــــض :  كــ
ت يف الــردود ورداملعلومــات اإلضــافية عــن العنــف ضــد املــرأة 

 ،(CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1)علــى قائمــة املــسائل واألســئلة  
وطبقـاً ملـصادر األمـم    . لكن مل ترد أية معلومات عن اجلزاءات      

املتحــدة، ميكــن ســجن مــرتكيب هــذه األفعــال لفتــرة تــصل إىل  
. علـى عقـاب أو غرامـات أقـل    عـادة  سـنتني، لكنـهم حيـصلون    

وطلبت معلومات إضافية عن مجيع أنـواع العنـف ضـد املـرأة،             
ــوالت    ــساء املقتـ ــدد النـ ــا يف ذلـــك عـ ــركائهن  مبـ ــد شـ ــى يـ علـ

  .احلميميني
ــغ   اخنفــاض وقالــت إن   - ٤٧ عــدد حــاالت االغتــصاب املبلَّ

ــة نقــص إبــالغ حــادة    ــها يــشري فيمــا يبــدو إىل حال ولرمبــا . عن
وطبقـاً  . ختشى املرأة الوصم أوال تثق يف أن النظام يقدم عالجاً       

ملــصادر موثــوق هبــا يف األمــم املتحــدة، يعــين الفــساد يف نظــام   
ــة اجلنائ ــضاة أو     العدال ــرتكيب العنــف رشــوة الق ــة أن بوســع م ي

  .املدعني العموميني أو الشرطة ملنع إجراء التحقيق
وأشارت إىل أنـه ذُكـر أن ممـثالً ملنظمـة غـري حكوميـة                 - ٤٨

توىل رئاسة الفريق العامل الذي أعـد مـشروع قـانون املـساواة             
وأضـافت أهنـا علـى الـرغم مـن تقـديرها املؤكـد              . بني اجلنسني 

احلكومـــة القـــوي بـــاجملتمع املـــدين واملنظمـــات غـــري  الرتبـــاط 
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احلكومية، فإن أي اعتماد على مشاركة تلك املنظمات ميكـن          
ومـن مث جيـب علـى       . أن يؤدي إىل تضاؤل الـشعور باملـسؤولية       

احلكومة أخذ زمام املبادرة بشأن التـشريع مبـساعدة املنظمـات           
ــك املنظمــات تتحمــل      ــرك تل ــة، وأال تت وحــدها غــري احلكومي

ــ ــآوى واخلـــط الـــساخن وخـــدمات الـــدعم   املـ سؤولية عـــن املـ
وسألت عما إذا كانت احلكومة على علـم مبمارسـة          . األخرى

خطــف الفتيــات يف املنــاطق الريفيــة، حيــث ُتختطــف املــرأة مث  
  .ُترغم على الزواج

ــسكو   - ٤٩ ــسيدة بوب ــا يف   : ال ــا جلهوده ــى أرميني ــت عل أثن
 الـوطين الثـاين     وملا كان الربنـامج   . مكافحة االجتار باألشخاص  

يف سبيله للتنفيذ، فقد سألت عـن تفاصـيل أي تقيـيم للربنـامج              
. األول، حيث ادعت بعض املصادر تزايد االجتار باألشـخاص        

وطبقاً ملصادر بديلة، يتم أحيانـاً جتـرمي الـضحايا إذا مـا اعُتـربن               
ــة      ــوفر احلماي ــة ال ي ــق الرئيــسي هــو أن أمــن الدول ــا، والقل بغاي

ــشهود  ــضحايا وال ــضحايا    . لل ــة ال وميكــن أن يكــون عــدم محاي
أحــد أســباب اخنفــاض عــدد القــضايا واحملاكمــات واإلدانــات   

وطلبــت احلــصول علــى بيانــات إضــافية، تــشمل   . املبلَّــغ عنــها
  .معلومات عن آلية اإلحالة اجلديدة

ومــضت قائلــة إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا      - ٥٠
ــا يف     ــاً شــامالً، مب ــدمت برناجم ــا ق ــت أرميني ــشريعاً  كان ــك ت  ذل

ــه اللجنــة، أو      ملعاجلــة اســتغالل البغــاء علــى حنــو مــا أوصــت ب
وطلبــت أيــضاً إيــضاحاً  . إذا كانــت تعتــزم أن تفعــل ذلــك  مــا
إذا كان عمالء البغايا والقوَّادين يف حكـم الـذين ارتكبـوا           عما

  .ُجرماً جنائياً
ــسيد فلنترمــان   - ٥١ ــدا مــن املعلومــات عــن   : ال طلــب مزي

ــادتني  ــذ املـ ــت ٢٦٢ و ٢٦١تنفيـ ــائي، اللـ ــانون اجلنـ  ني مـــن القـ
وقــال إنــه مــن املفيــد . جترِّمــان التحــريض علــى البغــاء وتيــسريه

معرفــة عــدد التحقيقــات واحملاكمــات واإلدانــات الــيت متـــت       
. هــي سياســات الــسلطة القــضائية يف إصــدار األحكــام      ومــا

وطلب إيضاحاً للمقصود من املسؤولية اإلدارية وطلب مزيـداً          
ــا  ــالغ عــددها   مــن املعلوم ــيت ١٠ ٠٠٠ت عــن الغرامــات الب  ال

وتــساءل عمــا إذا كــان . ٢٠٠٥فُرضــت علــى البغايــا يف عــام 
البغــاء مــع ممارســة تــسجيل األحــداث والنــساء املتورطــات يف  

  .الشرطة يعين حصوهلم على شكل ما من أشكال احلماية
قالــت إن مــسألة العنــف ): أرمينيــا (الــسيدة تاناشــيان  - ٥٢

اإلجــراءات التنظيميــة الداخليــة، مــن بينــها مــشمولة بعــدد مــن 
ــرة، دون أيــة       ــانون اُألس ــانون املــدين وق ــائي والق ــانون اجلن الق

ومجيــع أعمـال العنـف معاقـب عليهــا    . إشـارة إىل نـوع اجلـنس   
بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت قــد حــدثت داخــل اُألســرة أو   

وتشمل جرائم العنف احلث على ارتكاب االنتحـار        . خارجها
ين عن قصد واالغتـصاب مبـا يف ذلـك االغتـصاب            واألذى البد 
، حدد قانون املـساعدة االجتماعيـة     ٢٠٠٥ويف عام   . الزواجي

األشكال واُألطر الزمنية واآلليات املتعلقة بتقـدمي املـساعدة إىل          
، ســيكون التمويــل متاحــاً   ٢٠١٠ويف عــام . ضــحايا العنــف 

  .فلربنامج مراكز األزمة التابع للدولة ملساعدة ضحايا العن
وأضافت قائلة إنه جيري حالياً إعـداد مـشروع قـانون             - ٥٣

ــرأة       ــادرة مركــز حقــوق امل ــاء علــى مب ــشأن العنــف املــرتيل بن ب
. ومبـــساعدة املنظمـــات الدوليـــة وســـيقَدم إىل احلكومـــة قريبـــاً 

بــدأ املعهــد الــوطين للعمــل والبحــوث االجتماعيــة العمــل  كمـا 
ــسني، وهــو     ــني اجلن ــساواة ب ــانون امل ــشأن مــشروع ق ــادرة ب  مب

  .خالصة لوزارة والعمل والشؤون االجتماعية
 مهتمــةقالــت إن أرمينيــا ): أرمينيــا (الــسيدة دوريــان  - ٥٤

العنف ضد النساء واألطفال وما زالـت تعمـل مـن أجـل           بجداً  
ــدة    ــذ ســنوات عدي ــه من ــا عــضو يف  . القــضاء علي وأضــافت أهن

ــام      ــشرطة يف ع ــيس ال ــشأه رئ ــذي أن ــل ال ــق العام  ٢٠٠٥الفري
على وضع تدابري للقضاء على العنـف ضـد          للعمل   نائبهبرئاسة  

 بتجميـع   ٢٠٠٥ويقوم الفريق العامل منـذ عـام        . املرأة والطفل 
ويف . إحصاءات عن العنف ضـد املـرأة ويـصدر تقـارير شـهرياً         
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، مت، مبــساعدة اليونيــسيف، إنــشاء فريــق عامــل     ٢٠٠٣عــام 
ــشرطة    ــع ال ــاون م ــات واضــحة للكــشف عــن    إلللتع ــشاء آلي ن

والحظـت أنـه علـى     . د املـرأة والطفـل ومنـع حدوثـه        العنف ض 
الــرغم مــن اخنفــاض عــدد حــاالت االغتــصاب، ال يــزال عــدد  

 يف عــام ٥٤، و ٢٠٠٧ يف عــام ٢٩: اجلــرائم اجلنــسية مرتفعــاً
٢٠٠٨.  

وقالت إن اختطاف العـرائس ال وجـود لـه يف أرمينيـا               - ٥٥
 ا املصطلح ُيـستخدم أحيانـاً لإلشـارة إىل        ذعلى الرغم من أن ه    

وُتحـال هـذه احلـاالت عـادة إىل     . هرب قاصـر أو عالقـة معهـا     
أما االختطـاف علـى هـذا     . الطرفنياحملكمة ويتم حلها بتزويج     

  .النحو فإنه غري موجود
 ليس ُجرماً جنائيـاً، لكنـه ُجـرم         البغاءوأشارت إىل أن      - ٥٦

ب عليـه مبوجـب القـانون اإلداري بتوقيـع غرامـة       ويعاقَ. إداري
ــني   ــراوح ب ــسبة تت ــة و ٥٠ بن ــن احلــد   ٢٠٠ يف املائ ــة م  يف املائ
وال ُتفـرض الغرامـة إال علـى األشـخاص          . األدىن لألجر الثابت  

ب ويف حالــة الفتيــات الــصغريات، يعاقَــ .  عامــا١٦ًفــوق ِســن 
  .البالغون املتورطون كمتاجرين مبوجب القانون اجلنائي

وأضافت قائلة إن الشرطة ما فتئت تعمل بنشاط منـذ            - ٥٧
 مع خمتلف املنظمات اجملتمعية ومـع مركـز حقـوق       ٢٠٠٠عام  

ــام    ــذ ع ــرأة من ــار    . ٢٠٠٢امل ــف أو االجت ــل ضــحايا العن ويعام
وأحالــــت الــــشرطة إىل املركــــز املــــذكور  . دائمــــاً كــــضحايا

 مـن مـسؤويل     ٦٠ويعمـل حنـو     . امرأة من ضـحايا االجتـار      ٦٠
الشرطة يف التحقيقات املتعلقة باالجتار، ويعمل عدداً آخر مـن          

ني يف امليدان جلمع البيانات العملية وشن الغـارات علـى           املوظف
  .املتاجرين

وقالـــت إن مفتـــشي املنـــاطق هـــم املـــسؤولون عـــن        - ٥٨
التحقيق مـع مـرتكيب العنـف املـرتيل ويتعـاملون حاليـاً مـع حنـو                 

وهـــم يعملـــون بالتعـــاون مـــع مفتـــشني مـــن إدارة .  حالـــة٦٠

ــة ويقــدمون ســن    ــة فردي وياً شــؤون القاصــرات يف جهــود وقائي
  .تقارير عن أعماهلم

قالــــت إن القوالــــب ): أرمينيــــا (أغايانيــــانالــــسيدة   - ٥٩
النمطية موجودة بالفعل لكنـها غـري موجـودة يف جمـايلّ التعلـيم              

وتــدخل . والــصحة حــسبما تبــيِّن معظــم اإلحــصاءات احلديثــة 
الطالبات حالياً جماالت كان يسيطر عليها الـذكور يف الـسابق            

فتيـات أكثـر عـدداً مـن الـصبيان إىل           والعكس صحيح، وتنتقل    
وليس هناك متييـز، حيـث يـتعني أن جيتـاز مجيـع             . التعليم العايل 

  .الطلبة نفس االمتحانات
وأشارت إىل أن الدراسـة األخـرية عـن أسـباب نقـص               - ٦٠

متثيل املرأة يف مستويات صنع القـرار اسـتطلعت مجيـع جمـاالت       
يــل يف األحــزاب،  املــشاركة الــسياسية، والتمث : احليــاة املدنيــة 

وستــسهم . واملــشاركني كمرشــحات يف احلمــالت االنتخابيــة 
هذه الدراسـة كأسـاس ملعاجلـة األدوار النمطيـة وحتـسني متثيـل              

  .املرأة يف احلياة السياسية
ــة مــن      - ٦١ ــات املقدم وقالــت إهنــا ال توافــق علــى أن البيان

وأضــــافت أن تــــدفق . أرمينيــــا عــــن االجتــــار ليــــست دقيقــــة 
 متــسقاً منــذ الــسنوات الــست املاضــية، ولــيس  املعلومــات ظــل

بسبب نقص يف الـوعي هبـذه املـسائل، بـل ألنـه جتـري معاجلـة                 
 تقـدمي   تـشمل أسباب االجتار عن طريق آليات وقائيـة صـارمة،          

معلومــات إىل اجلمهــور بــصورة منتظمــة فيمــا يتعلــق بأنظمــة    
وأعـداد الـضحايا املبلَّـغ      . اهلجرة واحتمـاالت وأخطـار االجتـار      

ــا بلــد املنــشأ، ومــن مث يــتم العثــور علــى    .  دقيقــةعنــهم فأرميني
ــدم خــدمات      ــوطن وتق ــادهتم إىل ال ــضحايا يف اخلــارج مث إع ال

وتبيِّن آلية اإلحالة الوطنية بوضـوح      . إعادة اإلدماج واملساعدة  
جداً مىت يعترب فرد ما ضحية وحتدد نوع املـساعدة الـيت يـتعني              

وستتاح قريبـاً  . القانونيةتقدميها، مبا يف ذلك املأوى واملساعدة   
  .باالنكليزية معلومات عن عمل آلية اإلحالة الوطنية
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وأشارت إىل أن املتاجرين باألشخاص يـدَّعون أحيانـاً           - ٦٢
وأضـافت  . بأهنم ضحايا، لكن يتم عـادة كـشفهم وحماكمتـهم         

حاليـاً علـى اسـتحداث آليـة حلمايـة الـشهود            فريـق   أنه يعكـف    
ــم املتحــدة    ــب األم ــساعدة مكت ــة   مب ــين باملخــدرات واجلرمي  املع

واليت سيبدأ تنفيذها حبلول هناية العام، مما سيمكِّن إحالة مزيـد           
  .من احلاالت إىل احملكمة

اتفقــت يف الــرأي علــى أن محايــة الــضحايا   : الرئيــسة  - ٦٣
أمر هام، لكنها قالت إنه من املهم أيضاً إبراز احلاجة إىل املنـع              

  .والعقاب فيما يتعلق باالجتار
  ٩ إىل ٧واد امل

قالـت إن اإلحـصاءات تبـيِّن أنـه مت         : السيدة جيـسينغ    - ٦٤
انتخاب مزيد من النساء بعـد زيـادة احلـصة، لكـن هـذا العـدد                

رة بنــسبة لنــساء ال يــزال أقــل مــن مــستوى احلــصة املقــدَّ  امــن 
ويبــــدو أن احلـــصص ليــــست إلزاميـــة حيــــث   . يف املائـــة  ١٥
ــة لــضمان   ال ــة آلي ــساء يف انتخــاب حــد أدىن مــ توجــد أي ن الن

وتساءلت عما إذا كانـت توجـد حـصص يف اهليئـات            . الربملان
  .احلكومية احمللية

وأضــافت قائلــة إن البيانــات املــستمدة مــن التقــارير        - ٦٥
البديلة أشـارت إىل وقـوع حـادث عنـف مـزعج ضـد النـساء،                

فقــــد مت . ســــيما الــــصحفيات، أثنــــاء العمليــــة االنتخابيــــة  ال
وسـألت إىل  .  باالغتـصاب اختطاف صـحفيات بـل وهتديـدهن    

أي مدى خضعت تلك احلوادث للتحقيق ومـا مـدى اإلجـراء            
  .العالجي الذي مت اختاذه

قالت إنه من املهم زيـادة مـشاركة        : السيدة بوبسكو   - ٦٦
وتقتـصر املعلومـات املقدمـة علـى        . املرأة يف عملية صنع القـرار     

 عــدد الربملانيــات الــذي ارتفــع منــذ االنتخابــات الــسابقة لكنــه 
وطالبــت بــضرورة تقــدمي بيانــات تفــصيلية  . يــزال منخفــضاً ال

  .عن التمثيل على املستويني احمللي واإلقليمي

وأضــافت قائلــة إنــه علــى الــرغم مــن عــدم وجــود أي    - ٦٧
متييـز قــانوين ضــد متثيــل املــرأة يف الــشؤون اخلارجيــة والدوليــة،  

يــزال هنــاك تبــاين موضــوعي، ال ســيما علــى املــستويات        ال
فهناك سفرية واحدة فقـط،     . ، ومن بينها وزارة اخلارجية    العليا

ــديهن       ــوزارة ل ــات يف ال ــساء أُخري ــن املؤكــد وجــود ن ــه م لكن
وتساءلت عما إذا كانت النـساء      . املقدرة على تولِّي املسؤولية   

 امـــرأة الــذين تـــوظفهم الـــوزارة مجـــيعهن  ٨٦البــالغ عـــددهن  
. دبلوماســــيات أو أن الــــبعض أعــــضاء يف الـــــسلك اإلداري   

وسألت أيضاً عن عدد النساء الالئـي يـشغلن وظـائف عليـا يف      
وأضــافت أنــه يلــزم تقــدمي معلومــات عــن النــساء يف   . الــوزارة

السلطة القضائية وقوة الشرطة، ومـن املهـم أيـضاً معرفـة عـدد              
  .النساء يف الوظائف القيادية يف شركات القطاع اخلاص

 تطبـق   قالت إن احلـصص   ): أرمينيا (السيدة أغايانيان   - ٦٨
علــى عــدد مــن النــساء علــى القــوائم احلزبيــة، ومــن مث ال متــس 

 ه من املعتـزم إجـراء تعـديل مـن         غري أن . أعداد النساء املنتخبات  
 كـل ثـالث نـساء       منشأنه أن يزيد االحتياج إىل امرأة واحدة        

ليصبح إلزامياً أن تشغل املرأة الوظيفة الشاغرة إذا كانـت هـي            
االنتخابـات القادمـة، سـيكون مـن        وحبلـول   . التالية يف الترتيب  

  .احملتم تسوية تلك املسائل
وأضافت قائلة إنه مل تكـن هنـاك سـوى حالـة واحـدة             - ٦٩

للهجوم على إحـدى الـصحفيات، لكـن مل يكـن هنـاك هتديـد               
وأجرى مكتب املدعي العام حتقيقـاً ومت الـشروع    . باالغتصاب

  .يف رفع دعوى جنائية
يف السلك الدبلوماسي    امرأة   ٧١وأشارت إىل وجود      - ٧٠

. والنساء األخريات يف وزارة اخلارجية يعملن يف جمـال اإلدارة         
أما حالياً، فهناك أربعة من مديري اإلدارات األحـد عـشر مـن             

وأضـافت أن قاعـدة بيانـات       . النساء والعـدد آخـذ يف االزديـاد       
اخلــدمات اإلحــصائية تتــضمن إحــصاءات تفــصيلية جــداً عــن    
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يف لتلــك القاعــدة عنــوان اإللكتــروين الالقطــاع اخلــاص، ويــرد 
  .الردود على قائمة املسائل واألسئلة

قالــت إن هنـــاك يف  ): أرمينيــا  (الــسيدة هاروتونيــان    - ٧١
ــا  ــياً ١٧٢أرمينيـ ــهم  قاضـ ــن بينـ ــرأة ٣٤ مـ ــع  . امـ ــل أربـ وتعمـ

قاضـــيات يف احملـــاكم اجلنائيـــة وواحـــدة يف حمكمـــة الـــنقض      
حمكمـة االسـتئناف    وأخرى يف حمكمة التمييز املدين وأربعـة يف         

  .املدين
ــادة   - ٧٢ ــائي  ١٦٤وأشـــارت إىل أن املـ ــانون اجلنـ  مـــن القـ

أنــشأت عقوبــة حبــق أي شــخص مــدان بعرقلــة النــشاط املهــين  
 مــرة مــن احلــد  ١٥٠ و ٥٠للــصحفيني كغرامــة تتــراوح بــني  

وخيــضع موظفــو احلكومــة لغرامــات أكــرب أو     . األدىن لألجــر
  . يف وظائف معينةللسجن وميكن أن يفقدوا احلق يف اخلدمة

أضـــافت قائلـــة إنـــه يـــتم ): أرمينيـــا (الـــسيدة دوريـــان  - ٧٣
ومل ترد تقـارير    .  لشخص جيرى االعتداء عليه    بالغتسجيل أي   

وقـد زاد عـدد     . عن أي حاالت اختطاف واغتصاب لـصحفيني      
ــشر املاضــية       ــسنوات الع ــدى ال ــى م ــشرطة عل ــوة ال ــساء يف ق الن

  . رجل١١ ٠٠٠ امرأة و ٢ ٤٠٤وتوظف الشرطة حالياً 
طلبــت احلــصول علــى إحــصاءات : الــسيدة بوبــسكو  - ٧٤

  .بشأن عدد النساء ضحايا االجتار
طلبت إيـضاحاً لقـانون العنـف       : السيدة شيمونوفتش   - ٧٥

وقالت إن املنظمات غـري احلكوميـة اقترحـت مـشروع           . املرتيل
القانون، وسألت عما إذا كانـت احلكومـة تعمـل بـشأن إجنـاز              

ــار توصــيات   القــانون اجلديــد، و مــا إذا كانــت تــضع يف االعتب
فرقة العمل التابعـة جمللـس أوروبـا املعنيـة مبكافحـة العنـف ضـد             

ــة    . املــرأة ــة األرميني ــداً مــن التفاصــيل بــشأن احلمل وطلبــت مزي
  .حملاربة العنف ضد املرأة

ــالربين    - ٧٦ ــسيدة ه ــاداري-ال ــن  :  ك  الوضــعســألت ع
ــالعنف املــرتيل   ــة  القــانوين القــائم فيمــا يتعلــق ب ، مبــا يف ذلــك أي

ــداء     تــدابري طــوارئ بــشأن املــرأة الــيت جيــري هتديــدها أو االعت

وسألت عما إذا كانت املرأة تستطيع اللجـوء        . عليها بالضرب 
إىل احملكمة الستصدار أمر زجري، وما إذا كـان ميكـن أعطـاء     

فتـرة صـالحية    مـا هـي     هذه األوامر يف حضور طـرف واحـد و        
ون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا          وأضـافت أنـه سـيك     . تلك األوامـر  

كان قد مت توعية ضباط الشرطة والقـضاة فيمـا يتعلـق بـالعنف            
املــرتيل، ومــا إذا كــان التحــرش اجلنــسي يعــّد ُجرمــاً جنائيــاً         
باإلضـــافة إىل كونـــه ُجرمـــاً عقوبيـــاً مبوجـــب قـــانون العمـــل،  
وتساءلت عما إذا كانت توجـد إجـراءات جنائيـة بـشأن مثـل              

  . متوخاة يف مشروع القانون املقترحهذه احلاالت أو أهنا
قالـــت إنـــه ينبغـــي أن :  زرداين-الـــسيدة بلميهـــوب   - ٧٧

زيادة حصص املرأة يف التمثيـل الـسياسي،        من أجل   يعمل الوفد   
 يف  ٥٠حيث من املؤكـد أن املـرأة األرمينيـة قـادرة علـى حتقيـق                

وميكن إجياد حلول أليـة صـعوبات قـد تنـشأ يف       . املائة من املهام  
وميكــن تقــدمي إعانــات إىل األحــزاب الــسياسية     . لــصددهــذا ا

شريطة أن تقـدم مرشـحات للربملـان، مـع تقـدمي إعانـات كـبرية                
إىل األحزاب اليت تضع املـرأة علـى قمـة قوائمهـا وتـضمن نـسبة          

  . يف املائة كحد أدىن للنساء املنتخبات٣٠
ــوير  - ٧٨ قالـــت مـــن الواضـــح أن للقوالـــب  : الـــسيدة نيوبـ

ــسان  ــة اجلن ــى     النمطي ــصر عل ــع اجملــاالت ال يقت ــى مجي ــأثري عل ية ت
ــل     ــسياسي، ب ــرأة يف صــنع القــرار ال ــشملمــشاركة امل ــيمي   التعل

تسهم القوالب النمطية اجلنسانية يف ارتفاع أعـداد         حيث   ،أيضا
وسألت ما إذا كانت هناك     . الطالبات يف جمايلّ الصحة والتعليم    

ــرأة والرجــل يف ا    ــاة دراســة عــن تقــسيم املــسؤوليات بــني امل حلي
وسألت عن كيفية استجابة وسـائط اإلعـالم والدعايـة          . اخلاصة

لإلجراء احلكومي بتشجيعها على اإلحجام عن الصور اجلنـسية         
وأعربت عن الرغبة أيـضاً يف معرفـة وجـود أي          . للمرأة والرجل 

  .تشريع حيظر الصورة التمييزية للمرأة والرجل
  .٠٥/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   

  


