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    التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
مــن  ١٨النظــر يف التقــارير املقّدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  للدول األطرافالتقارير الدورية الثالثة والرابعة املوحَّدة  
 

 *أرمينيا  
 
 

 

 .ير رمسييصدر هذا التقرير بدون حتر * 
 نظـرت   ذين اللـ  Corr.1و CEDAW/C/ARM/1ولالطالع على التقرير األّويل املقدَّم من حكومـة أرمينيـا، انظـر               

 CEDAW/C/ARM/2ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري الثـاين، انظـر            . الـسابعة عـشرة    اللجنـة يف دورهتـا       مافيه
 .الذي نظرت فيه اللجنة يف دورهتا االستثنائية
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 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 التقريران الثالث والرابع ألرمينيا

 
 مقدمة

صــدَّقت أرمينيــا علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام     
 ١٩٩٦التقريـر األوَّيل املقـدَّم يف عـام        : ومنذ ذلك الوقت قدَّمت تقريرين دوريني مهـا       . ١٩٩٣

، ٢٠٠٢وبعد أن نظرت اللجنة يف التقرير الثاين يف عـام           . ١٩٩٩ املقدَّم يف عام     والتقرير الثاين 
 مــشاركة املــرأة علــى قــدم حيــثطُلبــت معلومــات إضــافية بــشأن التغــيريات الــيت حــدثت مــن  

 ١٩٩٩مـن عـام     املساواة يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد يف الفتـرة            
 . ٢٠٠٢إىل غاية عام 

 ٢٠٠٦ إىل غايــة عــام ٢٠٠٢ فــإن هــذا التقريــر يــشمل الفتــرة مــن  وبنــاًء علــى ذلــك 
تحـسني  ل  بعـد ذلـك  يتضمن معلومـات عـن التـدابري التـشريعية واملؤسـسية الـيت اختـذهتا الدولـة                و

لى مجيع أشكال التمييز وحتقيق املـساواة احلقيقيـة         وسائل منها القضاء ع   بمركز املرأة يف اجملتمع     
 .واملرأةبني الرجل 

قـوة   الـذي لـه      ١٩٩٥والضمان األساسي لتحقيق هذا اهلدف هو دستور أرمينيا لعـام            
 إدخــال ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧وقــد أقــّر االســتفتاء الــذي جــرى يف  . قانونيــة عليــا

لتزامــات واملعــايري الابتــسترشد هيئــات صــنع القــوانني يف أعماهلــا  و. تعــديالت علــى الدســتور 
 اجمللــس لــزماحلكــم الدســتوري الــذي ُي نوافــق عليهــا مجهوريــة أرمينيــا، فـضالً عــ الدوليـة الــيت ت 

 اعتمـاد   مـن   القوانني السائدة مع األحكام اجلديدة خالل عـامني        بكفالة تواؤم ) الربملان(الوطين  
 .التعديالت الدستورية

تمييـز  القـضاء علـى ال  ب املعنيـة  للجنـة  اخلتاميـة ويأخذ هذا التقرير يف احلسبان التعليقـات        
التقريــــــر الــــــدوري الثــــــاين ألرمينيــــــا بــــــشأن ) 572  وCEDAW/C/SR.571(ضـــــد املــــــرأة  

)CEDAW/C/ARM/2.( 
 إعداد التقرير

 توَّلت تنـسيق أعمالـه      إلعداد هذا التقرير مت تشكيل فريق عامل مشترك بني الوكاالت          
ــا     ــة أرميني ــوزارة خارجي ــة ب ــات الدولي ــن الــ   و إدارة املنظم ــضم خــرباء م ــاالت وزارات والوي ك

 :املذكورة أدناه
 وزارة اخلارجية؛ - 
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 ؛والقضايا االجتماعيةوزارة العمل  - 
 وزارة الصحة؛ - 
 وزارة التربية؛ - 
 وزارة الثقافة وشؤون الشباب؛ - 
 وزارة الزراعة؛ - 
 وزارة العدل؛ - 
 وزارة محاية البيئة؛ - 
 شرطة مجهورية أرمينيا؛ - 
 .الدائرة الوطنية لإلحصاءات - 

املبـادئ الـواردة    ب الفريق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت           استرشدإلعداد هذا التقرير    و 
 يتعـيَّن علـى   شـكل ومـضمون التقـارير الـيت          بـشأن جتميع املبادئ التوجيهية    ”يف الوثيقة املعنونة    

“ إضــــــافة:  تقــــــدميهاالدوليــــــة حلقــــــوق اإلنــــــسان  عاهــــــدات املالــــــدول األطــــــراف يف  
)HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(ليت أعدهتا اللجنة، ا. 

 
 ١املادة 

ــة يعــين مــصطلح       ــرأة ”ألغــراض هــذه االتفاقي ــز ضــد امل ــة أو اســتبعاد  “ التميي أي تفرق
ل مــن االعتــراف تقييــد يــتم علــى أســاس اجلــنس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــ أو

ساوي الرجـل واملـرأة، حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف              للمرأة، على أسـاس تـ     
 الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة أو يف أي ميـدان آخـر،                  امليادين
إبطال االعتراف للمرأة هبذه احلقـوق أو متتعهـا هبـا وممارسـتها هلـا بغـض النظـر عـن                      أو

 .حالتها الزوجية
فقــد مت إقــرار : جتــري يف أرمينيــا عمليــة نــشطة هتــدف إىل اســتكمال اإلطــار القــانوين    - ١

عـدد   ومت التوقيـع علـى        جارٍ على قـدم وسـاق      إصالح القوانني الداخلية  ولدستورية  التعديالت ا 
“ حـامي حقـوق اإلنـسان   ” ، كمـا مت إنـشاء مؤسـسة    من االتفاقات الثنائية واملتعـددة األطـراف      

 .عملية التصديق على االتفاقياتوتتواصل 
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ــات صــياغة ا  - ٢ ــسترشد هيئ ــايري   وت ــيت مت  لقــوانني يف أعماهلــا بااللتزامــات واملع ــة ال الدولي
بــأن حيقــق، خــالل ســنتني، القبــول هبــا إىل جانــب أحكــام الدســتور اجلديــد الــيت تلــزِّم الربملــان  

 .املواءمة بني القانون السائد والتغيريات اليت أُقرت
 : من الدستور على ما يلي٦تنص املادة  - ٣
 مـن النظـام القـانوين     جـزءاً ال يتجـزأ  الدولية اليت يـتم التـصديق عليهـا      متثِّل املعاهدات   ”  

وإذا كانت املعاهدة تنص على معـايري غـري املعـايري املنـصوص عليهـا      . جلمهورية أرمينيا 
 .“يف القوانني، فإن معايري املعاهدة هي اليت تسود

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         ١تعريف التمييز الوارد يف املـادة    - ٤
 .القانون الداخلي املرأة هو قطعاً أحد مكوِّنات

 
 ٢املادة 

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل                  
وحتقيقـاً لـذلك،    الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضـد املـرأة،             

 :تتعهَّد بالقيام مبا يلي
دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا  جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف    )أ(  

املناسـبة األخــرى، إذا مل يكــن هــذا املبــدأ قـد أُدمــج فيهــا حــىت اآلن، وكفالــة التحقيــق   
 العملي هلذا املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتـضيه األمـر مـن              )ب(  
  حلظر كل متييز ضد املرأة؛جزاءات،

إقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل وضـمان                      )ج(  
احلماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق احملاكم الوطنية ذات االختصاص واملؤسسات العامـة            

 األخرى، من أي عمل متييزي؛
زيــة ضــد املــرأة، وكفالــة  ياالمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متي   )د(  

 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي   )هـ(  

 شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ 
 اء القــواننيغــاختـاذ مجيــع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلــك التـشريع، لتعــديل أو إل    )و(  

 اليت تشكِّل متييزاً ضد املرأة؛واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة 
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 .زاً ضد املرأةإلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكِّل متيي )ز(  
مايـة حقـوق اإلنـسان واحلقـوق املدنيـة، مبـا يف       ر قانون أرمينيـا مجيـع الـضمانات حل       يوفِّ - ٥

أو قـــرارات أو مقـــررات  وال توجـــد يف أرمينيـــا أي قـــوانني .ذلـــك حظـــر التمييـــز ضـــد املـــرأة
 .ات أو ممارسات متييزية ضد املرأةسياس وأ
ــى عــدد مــن        خــالل  - ٦ ــا وصــدَّقت عل ــر، وقَّعــت أرميني ــشملها هــذا التقري ــيت ي ــرة ال الفت

 .تناول محاية حقوق اإلنسان وبصورة منفصلة محاية حقوق املرأةتالدولية اليت املعاهدات 
 : ما يلي ومن بينهات الدولية لألمم املتحدةاملعاهدا

ل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال املكمِّـ            
 صــدَّقت عليــه مجهوريــة الــذيكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة،  ملالتفاقيــة األمــم املتحــدة 

 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٥أرمينيا يف 
رخ ي التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، املـؤ           الربوتوكول االختيار  

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٣عليه يف ، نيويورك، الذي متت املوافقة ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٦
ــسياسية    ــرأة ال ــة حقــوق امل ــصاد ١٩٥٣، اتفاقي ــيت متــت امل ــا يف ق، ال ــشرين ٢٧ة عليه  ت
 . ٢٠٠٧أكتوبر /األول

 :س األورويب ومن بينها ما يلياملعاهدات الدولية للمجل
 لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية،          ١٢الربوتوكول رقم    

ــاين ٤ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــه يف    ٢٠٠٠ن ــصادقة علي ــذي متــت امل ــشرين األول٢٥، ال ــوبر / ت أكت
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٤

األوروبية حلماية حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            لالتفاقية ١٤الربوتوكول رقم    
 الــذي متــت املــصادقة عليــه يف    ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٣نظــام مراقبــة االتفاقيــة،   الــذي يعــدِّل  

 . ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ٨
، الذي متـت املـصادقة    ١٩٩٦مايو  / أيار ٣،  ستراستبورغامليثاق االجتماعي األورويب،     
 .٢٠٠٤مارس / آذار١ ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٥عليه يف 

 :اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن بينها ما يلي
ــة تفتــيش العمــل،    ــشرين األول٢٥يف ، متــت املــصادقة عليهــا  ١٩٤٧اتفاقي ــوبر / ت أكت
٢٠٠٤ . 
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أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٥، اليت متت املصادقة عليها يف       ١٩٣٠اتفاقية العمل اجلربي،     
٢٠٠٤. 

، الـــيت متـــت املـــصادقة عليهـــا يف ١٩٧٠اتفاقيـــة حتديـــد املـــستويات الـــدنيا لألجـــور،   
 . ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١٣

 متـت املـصادقة   اليت، ١٩٩٢، )إعسار صاحب العمل(اتفاقية محاية مستحقات العمال     
 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨عليها يف 
ــة األجــر     ــة اإلجــازات مدفوع ــ(اتفاقي ــام  نقِّ() ارةالبحَّ ــيت متــت  )١٩٧٠حــت يف ع ، ال

 . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣املصادقة عليها يف 
باإلبقاء على املـواد الـيت حتظـر التمييـز          ) ٢٠٠٥(الدستور يف صيغته اجلديدة     ال يكتفي    - ٧

على أساس نوع اجلنس وتكفل املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة عند الـدخول يف الـزواج           
م الرابطــة الزوجيــة ولكنــه حيــسِّن أيــضاً مــن األحكــام املتعلقــة حبمايــة فــصد وأثنــاء الــزواج وعنــ

 . األسرة واألمومة واألطفال
  من الدستور؛٣ووفقاً ملا جاء يف املادة  - ٨
محايـة  تكفـل الدولـة     و. أمسي القيم وحقوقه وحرياته األساسية    ميثِّل اإلنسان وكرامته    ”  

 “.ملبادئ ومعايري القانون الدويل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقاً
 : على ما يلي٥تنص املادة  - ٩
أداء ني يعمـوم الوظفني املـ وال يشمل اختصاص الدولـة وهيئـات احلكـم الـذايت احمللـي          ”  

 .“األعمال اليت خيوِّل هلم أداءها الدستور أو القواننيأعمال سوى  أي
 ): الستفتاءاملضافة عن طريق ا( من الدستور ١-١٤ للمادة وفقاً - ١٠

 .اجلميع سواسية أمام القانون” 
 أو األصــل اإلثــين ، أو اللــون، أو العنــصر، علــى أســاس نــوع اجلــنس أي متييــزحيظــر ” 

ــ أو ــة، اجلينيـــةسماتاالجتمـــاعي، أو الـ ــد، أو اآلراء الـــسياسية  ، أو اللغـ ــة، أو املعتقـ  أو الديانـ
ــة     أو ــة قومي ــاء إىل أقلي ــن اآلراء، أو االنتم ــا م ــغريه ــة،   ، أو حال ــد، أو اإلعاق ــة، أو املول ة امللكي
 .“الظروف الشخصية أو االجتماعية األخرى وأ ،السن أو
 ٣٥  و ٣٠  و ٢٠  و ١٩  و ١٨واد  املـ ويرد مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة أيـضاً يف              - ١١

ــة        ــسان واحلقــوق املدني ــة حقــوق اإلن ويف كــثري مــن مــواد الدســتور األخــرى الــيت تكفــل محاي
 .سية األساواحلريات



CEDAW/C/ARM/4  
 

08-20306 7 
 

 :على ما يلي ١٨ من املادة ٤ذلك تنص الفقرة ك - ١٢
ن يتقـــدَّم إىل لمعاهـــدات الدوليـــة جلمهوريـــة أرمينيـــا، أل وفقـــاًحيـــق ألي شـــخص، ” 

 .“ة حقوقه أو حرياته حلمايبطلب حرياتهماية حقوق اإلنسان الوكاالت الدولية حل
 :١٩لمادة ل ووفقاً - ١٣

  الـيت يقـوم عليهـا      ألسـس ل تفـسري    احلـصول علـى   احلق يف اسـترداد حقوقـه املنتهكـة و        ” 
 فتـرة زمنيـة     غـضون  مستقلة وغـري منحـازة ويف        علنية حملكمة االهتام املوجَّه له، وذلك يف جلسة       
 .“معقولة ووفقاً جلميع متطلبات العدالة

 : نصها كما يلي١٠١ املادة إىل فقرة، أضيفت ٢٠٠٥ دستور عام تعديالتمبوجب  - ١٤
قــانون احملكمــة الدســتورية جيــوز رفــع  يــه يف الدســتور ونــصوص علوفقــاً لإلجــراء امل” 
 : أمام احملكمة الدستورية من ِقبلدعوى

ستنفد تـ وقـضائي هنـائي     أي شخص يكـون طرفـاً يف قـضية حمـدَّدة يـصدر فيهـا حكـم               )٦( 
ــة القانونيــة، وتكــون فيــه    كــم احلصــدر دســتورية القــانون الــذي  مجيــع وســائل احلماي

 .“ مطعوناً فيهاملذكور تطبيقاً لها
 : على ما يلي٢٠تنص املادة  - ١٥

ويف حـاالت يـنص عليهـا       . احلـق يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة          لكل شـخص    ” 
 .القانون، تقدَّم املساعدة القانونية على حساب موارد الدولة

 قانوين من اختياره، ابتداًء مـن       ق يف احلصول على مساعدة من حمامٍ      لكل شخص احل  ” 
 .هتام لهالتقاله وإخضاعه لتدبري أمين أو توجيه احلظة اع
وذلـك  علـى درجـة     ألكل شـخص احلـق يف أن تراجـع احلكـم الـصادر ضـده حمكمـة                  ” 

 .ي ينص عليه القانونوفقاً لإلجراء الذ
 .طلب العفو أو ختفيف العقوبةاحلق يف   حكمضدهلكل شخص يصدر ” 
الــذي يــنص عليــه جــراء إلل وفقــاً  وذلــك أي أضــرار تلحــق بــهن عــتــضررعــوَّض املي” 
 .“القانون
كفــل الدولــة املــساعدة تيف مجهوريــة أرمينيــا، “ قــانون احملامــاة” مــن ٦مبوجــب املــادة  - ١٦

القانونيــة اجملانيــة يف القــضايا اجلنائيــة يف احلــاالت احملــدَّدة وبالطريقــة املنــصوص عليهــا يف قــانون 
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يف قانون اإلجراءات املدنيـة يف احلـاالت        اإلجراءات اجلنائية فضالً عن الطريقة املنصوص عليها        
 :التالية

 .يف القضايا اليت تنطوي على استرداد النفقة الزوجية - ١ 
أذى ألضـرار الناجتـة عـن إحـداث تـشويه أو             ا تعويض عن يف القضايا اليت تنطوي على       - ٢ 

 . عائلموتعن  فضالً عن القضايا الناشئة جسماين آخر،
 .الدولةعلى حساب دمي املساعدة القانونية اجملانية  بتق“غرفة احملامني”وتقوم  

 ســنة مــن ١٨ يتمتَّــع كــل مــواطين مجهوريــة أرمينيــا الــذين يبلغــون  ٣٠مبوجــب املــادة  - ١٧
ــالعمــر  ــب صويت واملــشاركة يف االســتفتاءات فــضالً عــن املــشاركة مباشــرة أو عــرب    احلق يف الت

 .ولة واحلكم الذايت احملليممثليهم املنتخبني انتخاباً حراً يف إدارة شؤون الد
 : على ما يلي)املعدَّلة عن طريق االستفتاء (٣٥املادة وتنص  - ١٨

 .األسرة هي وحدة اجملتمع الطبيعية واألساسية” 
ملـن يبلــغ سـن الــزواج مـن الرجــال والنــساء احلـق يف الــزواج وتكـوين أســرة بإرادتــه      ” 
 . م الزواج وأثناء الزواج وعند الطالقوهم يتمتعون حبقوق متساوية عند إبرا. ةالذاتية احلر

لكـل موظفـة، يف حالـة احلمـل      و. حيظر الفـصل مـن العمـل ألسـباب تتعلـق باألمومـة            ” 
يــة الطفــل بعــد الــوالدة  والــوالدة، احلــق يف إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر وإجــازة والديــة لرعا 

 .“التبين أو
قوق متـساوية يف    حب  يتمتعون كل املواطنني   على أن  ٣٩نص الفقرة اخلامسة من املادة      ت  ١٩

اين، على أساس تنافسي، يف مؤسـسات الدولـة للتعلـيم العـايل وغريهـا               اجملتعليم  الاحلصول على   
 . القانونللطريقة اليت حيددهامن املؤسسات التعليمية املتخصصة وفقاً 

 مـن تلـك     ٣وتـنص الفقـرة     . قـانون العمـل    مـن قـانون العمـل مبـادئ          ٣ ادةوتتناول املـ   - ٢٠
 بغـض النظـر عـن نـوع اجلـنس،            يف عالقات العمل   طرافاألادة على املساواة يف احلقوق بني       امل

ــشأ   ــة، أو املن ــة، أو اللغ ــصر، أو القومي ــة،  أو املواطَ،أو العن ــد  وأاملركــز االجتمــاعي،   وأن املعتق
لوجيــة، وعــضوية يف  ويالــديين أو احلالــة الزوجيــة، أو الــسن، أو املعتقــدات أو األفكــار اإليد     

 .العاملأو نقابة، أو منظمة اجتماعية، أو أي ظروف أخرى ال صلة هلا بأداء ، حزب
ــائي  ١٤٣حتــدِّد املــادة و - ٢١ ــة  مــن القــانون اجلن ــة علــى املــسؤولية اجلنائي ــهاك املترتب أي انت

ــى أســاس القوميــة           ــوق املدنيــة واحلريــات عل ــر حلقــوق اإلنــسان أو احلق ــر أو غــري مباش مباش
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 أو اللغة أو الديانة أو اآلراء الـسياسية وغريهـا مـن اآلراء، أو األصـل                 العنصر أو نوع اجلنس    أو
 .للشخص املصاحل املشروعة ميس آخر وضعامللكية أو وضع االجتماعي أو 

 ون اجلنائي املسؤولية اجلنائيـة املترتبـة علـى رفـض تعـيني امـرأة               من القان  ٥٦حتدِّد املادة    - ٢٢
تعـيني أي شـخص آخـر أو فـصله ألن لديـه طفـالً       أو فصلها بدون مربر سوى احلمل أو رفض      

 .عمره أقل من ثالث سنوات
قـانون  ” دخل حيِّز النفاذ يف قانوهنـا املعنـون          ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١واعتباراً من    - ٢٣

حــامي حقــوق ” مبوجبــه مؤســسة أنــشئتوريــة أرمينيــا الــذي ، مجه“حــامي حقــوق اإلنــسان
 هــو علــى أن حــامي حقــوق اإلنــسان ن هــذا القــانون  مــ٢ املــادة وتــنص . يف البلــد“اإلنــسان

مبــادئ ومعــايري و وفقــاً لدســتور مجهوريــة أرمينيــا  وهــو يتــوىل. وقــائم بذاتــهمــسؤول مــستقل 
الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية الــيت  ا عمومــاً، القــانون الــدويل املعتــرف هبــ 

 .واملسؤولونتنتهكها الدولة وهيئات احلكم الذايت احمللي 
 مــن ذلــك القــانون، حيــق ألي فــرد بغــض النظــر عــن ٨ مــن املــادة ١ومبوجــب الفقــرة  
 واآلراء الـسياسية    ، أو العنـصر أو الـسن       أو مكـان اإلقامـة أو نـوع اجلـنس          ،نة أو املواطَ  ،القومية

 .إىل حامي حقوق اإلنسان يلتجئ أن ،وغريها من اآلراء أو القدرة
، ٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلــول ٢٥ املــؤرخ  A-550بقــرار حكومــة مجهوريــة أرمينيـــا رقــم      - ٢٤

ُتعــَرف هــذه ( مــشتركة بــني اإلدارات برئاســة نائــب وزيــر الــضمان االجتمــاعي   جلنــةأنــشئت 
 وطـين    عمـل  وذلـك بغيـة وضـع برنـامج       )  االجتماعيـة  والقضاياالوزارة اآلن باسم وزارة العمل      

 .لتحسني مركز املرأة
، إقــرار N-645مجهوريــة أرمينيــا رقــم  مبوجــب مقــّرر حكومــة مت ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٨ويف 

  مجهوريـة أرمينيـا   يف وتعزيـز دورهـا يف اجملتمـع      لتحـسني مركـز املـرأة       “ برنامج العمل الـوطين   ”
 .٢٠١٠ - ٢٠٠٤للفترة 
 الربنــامج املبــادئ واألولويــات واالجتاهــات األساســية لــسياسات الدولــة    هــذاوُيحــدِّد - ٢٥

ويـستند الربنـامج إىل أحكـام الدسـتور ذات          . واجـه املـرأة   املشاكل اليت ت  الراهنة الرامية إىل حلّ     
الوفاء بااللتزامات اليت تتطلبها اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز     يستهدف  الصلة وهو   

، ووثـائق جملـس   ١٩٩٥ضد املـرأة وتوصـيات املـؤمتر العـاملي الرابـع املعقـود يف بيجينـغ يف عـام            
 الدوليــة الــيت صــدَّقت عليهــا وســائر الــصكوكل واملــرأة اللجنــة األوروبيــة للمــساواة بــني الرجــ

 .مجهورية أرمينيا



CEDAW/C/ARM/4
 

10 08-20306 
 

 يف احلقوق والفـرص علـى صـعيد     بني املرأة والرجل    املساواة حتقيقويدعو الربنامج إىل     - ٢٦
 االقتــصادي للمــرأة - االجتمــاعي الوضــعحتــسني القــرار يف اجملــالني العــام والــسياسي، و ُصــنع 

 والبنـات،   النـساء ب مبـا يف ذلـك االجتـار      قضاء علـى العنـف ضـد املـرأة          واالرتقاء بصحة املرأة وال   
 يف القـضاء علـى الفقـر يف إطـار ورقـة اسـتراتيجية التخفيـف مـن حـدة الفقـر الـيت                      يـساعد  كما

 .)N-994القرار رقم  (٢٠٠٣أغسطس / آب٨اعتمدهتا احلكومة يف 
ناســبة يف املتــدابري التنفيــذ اهلامــة األخــرى الــيت تطّرقـت إليهــا الورقــة  اجملــاالت وتـشمل   - ٢٧

 .جمايل التعليم والثقافة وقيام وسائط اإلعالم بتغطية قضايا املرأة واإلصالحات املؤسسية
 قـدرها خيصِّص قانون االنتخابـات للنـساء الالئـي ُينـَتَخنب مـن القـوائم النـسبية حـصة           و - ٢٨
رة مرّشـحني امـرأة   عـش ، علـى أن يكـون بـني كـل        ٪ ٥ عوضاً عن احلصة القدمية البالغة       ٪ ١٥

 .واحدة على األقل
، بـصورة متـساوية، مـصاحل كـلٍ       ٢٠٠٤يراعي قانون األسرة اجلديد املعَتمـد يف عـام          و - ٢٩

يف عـدٍد مـن    مفهـوم الوالديـة  أُدِخل وبغية إعمال مبدأ املساواة بني الزوجني  . من الرجل واملرأة  
، ٢٤املــادة و؛ ٤ و ٣ و ١ألجــزاء ، ا١املــادة (املــواد الــيت تــستهدف محايــة األمومــة والطفولــة  

 .)ج( و)ب(و )أ( الفقرات ٧٧املادة و؛ ٢ و ١، اجلزءان ٤٦املادة و؛ ٣ و ٢ و ١األجزاء 
ــران      و - ٣٠ ــاذ يف حزي ــز النف ــذي دخــل حيِّ ــل ال ــانون العم ــي ق ــه /يراع ــب ٢٠٠٥يوني  اجلان

ــساين ــة وأعمــال      .اجلن ــة الليلي ــارة ويف عــدد مــن حــاالت العمــل اإلضــايف والعمــل يف النوب اخلف
إىل ذلـك ُيـسمح للحوامـل والعـامالت الـاليت يقمـن برعايـة أطفـال صـغار، مبمارسـة هـذه                وما

.  أي أن فرصـة االختيـار حبرّيـة تتـاح هلـا     ،األعمال، ولكن هذا ال يتم إال مبوافقة العاملة نفـسها         
مـل   بعـد سـنتهم األوىل، بالع      يكملواأمهات األطفال الذين مل     وحلوامل  ا حيظر سوى إحلاق  وال  

 وغريهـا  املعـايري وهـذه  . يف ظل ظـروف مؤذيـة وعوامـل خطـرة تـؤثّر علـى صـحة األم والطفـل             
وللعامالت الاليت يقمن برعايـة     الضمانات اليت توفَّر للحوامل     ب  املواد املتعلقة  منصوص عليها يف  

االســتحقاقات و واألجــور ووقــت الراحــةســاعات العمــل الــيت تتنــاول يف الفــصول و أطفــاهلن
 .)٢٥٨ و ١٧٢ و ١٥٥ و ١٤٨ و ١٤٤املواد  (العاملنيصحة والسالمة و

املــساواة يف احلقــوق بــني ب أمـا اجلديــد متامــاً فهــو احلكــم الــذي حيظــر مبوجبــه اإلخــالل  - ٣١
، ُيعَتــرب هــذا ٢١ومبوجــب املــادة : واملرؤوســات لتحــّرش اجلنــسي بــالزميالتالرجــل واملــرأة وا

 . العقوبةيستوجبيماً لنظام العمل السلوك انتهاكاً جس
 والعمالـة ” “املساعدة االجتماعيـة  ” اعتمدت مجهورية أرمينيا قوانني      ٢٠٠٥ويف عام    - ٣٢

 .والتفتيش احلكومي لظروف العمل “حالة البطالةيف  األمان االجتماعيوشبكة 
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أي نـوع مـن العنـف اجلـسدي     وممارسـة   وحتظر القوانني املذكورة مجيع أشكال التمييز  - ٣٣
تــضع األســاس حلمايــة املــرأة مــن العنــف املــرتيل تتــيح جمموعــة كاملــة مــن وهــي . النفــسيأو /و
وهـي تـستهدف    . دمات االجتماعيـة واملـساعدة لألسـر الكـبرية ولألمهـات غـري املتزوجـات              اخل

ومــن الــربامج الــيت أُعلنــت بوصــفها ذات أولويــة، بــرامج تــشغيل    .  هجــرة اليــد العاملــة تنظــيم
 . النساء والشبابوعلى رأسهانافسة  غري القادرة على املالفئات السكانية

 انتـهاكات  املرافـق بغيـة الكـشف عـن    وعالوة علـى ذلـك، ُوضـَعت إجـراءات لتفتـيش           - ٣٤
معايري العمل ورصد االمتثال للضمانات اليت يكفلها القـانون، مبـا يف ذلـك الـضمانات بالنـسبة                  

يف تعــيني ع اجلــنس وُيحظَــر التمييــز علــى أســاس نــو. لألفــراد دون ســن الثامنــة عــشرة والنــساء
 .العاملني اليت تنتهك، وتوجد تدابري حلماية حقوق األفراد
وبصورة متوازية مع استكمال القاعدة التشريعية، جتـري صـياغة قـوانني فرعيـة إلنفـاذ                 - ٣٥

بيـد أن كـل التـشريعات املـذكورة أعـاله مل تـدخل حيِّـز النفـاذ إال منـذ فتـرة                . هذه التشريعات 
، وكـثري منـها مل خيـضع    )ة على ذلك مت تأجيل موعد بدء نفاذ بعض املواد  وعالو(قصرية نسبياً   

 فإن وترية اإلصالح ختتلـف مـن جمـال إىل آخـر ولـذلك مـن           حليل جنساين، وبصفة عامة   بعد لت 
ورغم ذلك فهناك أسباب قوية للقول بأن مثـة         . السابق ألوانه احلديث عن نتائج فعلية ملموسة      

على املستوى التشريعي فحسب بل أيـضاً علـى املـستوى املؤسـسي             تغيري جّدياً حيدث حالياً ال      
 .والربناجمي والسيكولوجي

 
 ٣املادة 

تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة      
التـشريع، لكفالـة تطـّور املـرأة        واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلـك          

مها الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية وتقــّد
 .والتمتُّع هبا على أساس املساواة مع الرجل

 االقتـــصادي - عمليـــات التحـــوُّل االجتمـــاعيويـــضع احلـــصار االقتـــصادي املـــستمر  - ٣٦
بـات كـبرية   عق مـستويات البطالـة والفقـر تـضع      وارتفـاع املرتبطة باالنتقـال إىل اقتـصاد الـسوق    

ــة وحكــم القــانون   ــاء الدميقراطي ــر  . علــى طريــق بن ــاة فئــاتوالنــساء هــّن أكث مــن  اجملتمــع معان
جلوانب السلبية هلذه العمليات، وهلذا السبب ُتكرِّس احلكومة قدراً أكرب مـن االهتمـام حلمايـة                ا

 .مصاحلهن
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 واألســـرة  إدارة شـــؤون املـــرأة تعمـــل االجتماعيـــةالقـــضايا العمـــل و وزارةيف إطـــارو - ٣٧
املـساواة  و ماية االجتماعية للمـرأة   والطفل اليت هي يف الواقع الوحدة الوطنية الرئيسية لتوفري احل         

 .بني اجلنسني
 برنامج العمل الوطين لتحسني مركز املرأة وتعزيز دورها يف اجملتمـع يف مجهوريـة               نصي - ٣٨

تمــاعي واالقتــصادي،  اختــاذ تــدابري علــى األصــعدة االج  علــى،٢٠١٠-٢٠٠٤أرمينيــا للفتــرة 
 .والسياسي، والثقايف

 وتطـوير وتتضّمن أقـسام الربنـامج خططـاً إلجـراء حتليـل جنـساين للتـشريعات القائمـة                   - ٣٩
 .استراتيجية وآليات جديدة ذات كفاءة لتنفيذ السياسات اجلنسانية

 املــرأة بوصــفها عــضواً كــامالً يف اجملتمــع بكــل احلقــوق      يف مجهوريــة أرمينيــا تتمتــع    - ٤٠
 .واحلريات اليت يكفلها الدستور ومن بينها احلق يف االستفادة من اإلجنازات الثقافية

 : من الدستور٤٠املادة  - ٤١
ــةلكــل شــخص احلــق يف ” ــتقين،    حري ــداع األديب والفــين والعلمــي وال  واالنتفــاع اإلب
 .“اإلجنازات العلمية واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعب

ت  أيـضا قـوانني وتـشريعا      الوصول إىل املوارد الثقافية تنص عليها      يف   وحقوق املواطنني  - ٤٢
املعَتَمـد   (“قانون املبادئ األساسية للتشريع يف اجملال الثقـايف       ” مجهورية أرمينيا ذات الصلة مثل    

اإلطـار املفـاهيمي جلمهوريـة أرمينيـا     ) ٢٠٠٢نـوفمرب  /من ِقَبل اجلمعية الوطنية يف تشرين الثـاين     
 ٢٠٠٠أكتــوبر /املعَتمــد يف تــشرين األول(املــوروث الثقــايف ونــشره وتطــويره  يف جمــال حفــظ 

 ).٤٦بالقرار احلكومي رقم 
حريـة األنـشطة الثقافيـة      : وُتَحدِّد الوثيقة الثانية املبادئ اليت تقوم عليها السياسات الثقافية وهي         

 .وإخل الثقافية املواردوإمكانية الوصول إىل 
 الـيت انـضمت   ١٩٥٤أحكـام االتفاقيـة الثقافيـة األوروبيـة لعـام        وجتدر اإلشـارة إىل أن       - ٤٣

، تنص أيضاً على إتاحة فرص الوصول إىل املـوارد الثقافيـة            ١٩٩٧فرباير  /إليها أرمينيا يف شباط   
 .جلميع أفراد اجملتمع

ويف الوقت احلاضـر واسـتناداً إىل برنـامج العمـل الـوطين لتحـسني مركـز املـرأة وتعزيـز             - ٤٤
، تعتـزم املؤسـسات الثقافيـة اختـاذ         ٢٠١٠-٢٠٠٤جملتمع يف مجهورية أرمينيا للفتـرة       دورها يف ا  

نشر وترويج املعلومات الـيت حتـطّ مـن كرامـة املـرأة وتتـرك         للحد من عمليات    عدٍد من التدابري    
 . سلبية على تقبُّل اجملتمع لدور املرأةاًآثار
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هات املعاصرة لتطوُّر اجملتمـع، ُيعَتـَزم    ووفقاً جلدول األنشطة الربناجمية على أساس االجتا       - ٤٥
ساعد النــساء العــامالت يف اجملــال الثقــايف علــى تــ أعمــال جتاريــةتنظــيم دورات : القيــام مبــا يلــي

 وحقـوق   اجلنـسانية نـشر كتيِّبـات عـن قـضايا الـسياسات           . اكتساب مهارات ومعارف جديـدة    
 .ددصيف هذا الاملرأة، وذلك لرفع مستوى وعي اجملتمع 

منصب نائب وزير الثقافـة امـرأة       تشغل  و.  الوقت الراهن ترأس وزارة الثقافة امرأة      ويف - ٤٦
 .أيضاً
 علـــى ٪ ٧٠ و ٪ ٣٠وتبلـــغ النـــسبة املئويـــة للرجـــال والنـــساء العـــاملني يف املتوســـط  - ٤٧

 .التوايل
 جبمهوريـة أرمينيـا كُرمـت        العـامالت يف املـسرح     ٣٩٧من بني النساء البالغ عـددهن       و 

 . امرأة٥٣“ نان الشعبف”منحت لقب و
ويف إطار برنامج العمل الوطين لتحسني مركز املـرأة وتعزيـز دورهـا يف اجملتمـع للفتـرة                   - ٤٨

 االقتــصادي والـــسياسي  - القيــام بأنــشطة يف اجملــاالت االجتمــاعي     يتــوخى  ٢٠١٠-٢٠٠٤
 .والثقايف

 ســيما النــساء ذات األولويــة الــيت أُعلنــت هــي مكافحــة االجتــار بالبــشر وال واجملــاالت  - ٤٩
متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب والعنــف /ةمكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشريوواألطفــال 

ــرأة يف أنـــشطتها    . املـــرتيل ــام خـــاص املـــسائل املتعلقـــة بتقـــدمي املـــساعدة إىل املـ وحتظـــى باهتمـ
 .االقتصادية والتوسُّع يف توظيف النساء يف اهليئات اإلدارية

قَّعت حكومة أرمينيا ووزارة الزراعـة والـشؤون االجتماعيـة          و ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار  - ٥٠
نـوع  ”وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي اتفاقاً بشأن التنفيذ املشترك للمشروع اإلقليمـي املعنـون              

 كـبري مـع      مكّوناته إىل حـدٍ    فق، اليت تت  “أرمينيا وجورجيا : اجلنس والسياسة يف جنوب القوقاز    
 .لوطينأهداف ومقاصد برنامج العمل ا

واالتفــاق املــشار إليــه أعــاله جيــري تنظــيم مــؤمترات   الــوطين  العمــلبرنــامجويف إطــار  - ٥١
وحلقــات دراســية وموائــد مــستديرة مكّرســة للمــسائل اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك تنظــيم أحــداث 
خمتلطــة ملمثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة ووســائط اإلعــالم وجمــالس احلكــم اإلقليميــة، وذلــك   

 لتحــسني مركــز  إقليميــة اســتراتيجياتوإمكانيــة وضــعع مكوِّنــات برنــامج العمــل ملناقــشة مجيــ
. لنـساء الالئـي ختتـارهن منظمـة اجملتمعـات احملليـة           اعـادة تـدريب     إل  منفصلة وتوفَّر برامج . املرأة

 هلـذه االتفاقيـة الـذي مت        يومت نشر وتوزيع كتيِّب يتضّمن معلومات عن الربوتوكـول االختيـار          
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وُنظِّمـت  . نذ فترة وجيزة والذي يتناول إجراء رفع الشكاوى الفردية واجلماعيـة          التوقيع عليه م  
 .على مشكلة العنف املرتيل الضوء تسلطللصحفيني حلقات دراسية وبرامج حوارية 

ية  من االنتهاء التحليل اجلنساين للقوانني القائمة، الـذي سـتنتج عنـه اسـتراتيج         ويقارب - ٥٢
 .ءة لتنفيذ السياسات اجلنسانية يف البلدجديدة وآليات جديدة ذات كفا

 
 ٤املادة 

ال ُيعَتَبـــر اختـــاذ الـــدول األطـــراف تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة تـــستهدف التعجيـــل  ‐ ١
باملــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة متييــزاً كمــا حتــدِّده هــذه االتفاقيــة، ولكنــه جيــب    

ــايري غــري مت      أالّ ــه، اإلبقــاء علــى مع ــأي حــال، كنتيجــة ل ــستتبع ب ــة أو منفــصلة؛  ي كافئ
جيب وقف العمل هبذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفـرص واملعاملـة               كما

 .قد حتققت
ال ُيعَتَبر اختاذ الدول األطراف تدابري خاصـة تـستهدف محايـة األمومـة، مبـا يف                  ‐ ٢

 .تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء متييزياًذلك 
 برنامج العمل الـوطين لتحـسني مركـز املـرأة وتعزيـز دورهـا يف اجملتمـع يف                   ميكن اعتبار  - ٥٣

ــا للفتــرة    يــستهدف  الــذي اإلجــراء اخلــاص املؤقــت الرئيــسي ٢٠١٠-٢٠٠٤مجهوريــة أرميني
الربنامج، لكونه غـري متييـزي يف جـوهره، يتجـه           وهذا  . حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة     

ــساءحنــو اســتعادة دور ال  ــة الــيت أخــذ نفــوذهن يف الوقــت احلاضــر      يف ن ــاة اجملتمعي جمــاالت احلي
يضعف فيها ومركزهن يتضعـضع والـيت يـشعرن فيهـا بـأمس احلاجـة إىل الـدعم احلكـومي مـن                      

 .أجل محاية مصاحلهن
ــذ       و - ٥٤ ــشأن تنفي ــر ســنوي إىل احلكومــة ب ــوطين علــى تقــدمي تقري ــامج العمــل ال ــنّص برن ي

 . االجتماعيةوالقضايا وزارة العمل وتتوىل تنسيق الربنامج. الربنامج
 فـرادى املـواد الـيت    يستخدم عبارات جديدة يف صياغة   والدستور، يف صورته اجلديدة،      - ٥٥
 وبـصورة  .... وإخل املـواطنني يف العمـل والتعلـيم والـسكن والرعايـة الـصحية          وق حقـ   فيهـا  ُتعلن

 الــيت تتنــاول األهــداف ٤٨ يف املــادة  بــصورة أكثــر إســهاباً هــذه احلقــوقوتــردأكثــر إســهاباً، 
 . اجملاالت االقتصادي واالجتماعي والثقايف يفاألساسية للدولة

 : األهداف األساسية للدولة يف اجملاالت االقتصادي واالجتماعي والثقايف هي.٤٨املادة 
 ؛واألمهات واألطفال األسرة  ومحايةرعاية )١(
 رفع مستوى العمالة وحتسني ظروف العمل للسكان؛ )٢(
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 تشييد املساكن وزيادة حتسني ظروف السكن لكل املواطنني؛على  احلفز )٣(
 هتيئــة الظــروف للخــدمات الطبيــة  صــحة الــسكان واملــساعدة يفتنفيــذ بــرامج حلمايــة  )٤(

  املنال؛وسهلةالفعَّالة 
 تعزيز مشاركة الشباب يف احلياة السياسية والثقافية للبلد؛ )٥(
 ألنشطة الرياضية؛ وااالرتقاء بالتربية البدنية )٦(
 ومعاجلتها، وتشجيع املعاقني على املشاركة يف احليـاة         ملنع حدوث اإلعاقة  تنفيذ برامج    )٧(

 اجملتمعية؛
 العمل على تطوير نظام للتعليم العايل اجملّاين وغريه من أشكال التعليم اخلاص اجملّاين؛ )٨(
 تشجيع تطوير العلم والثقافة؛ )٩(
 المة البيئة لصاحل اجليل احلايل واألجيال القادمة؛اتباع سياسات تكفل س )١٠(
  الوطنية والعاملية؛إىل املوارد األشخاص بسهولة وصول مجيعتعزيز  )١١(
 .توفري مستوى معيشي الئق لكبار السن )١٢(

 هـذه   الـيت تـنص عليهـا     أن تتخذ تدابري لتحقيق األهداف      بوالدولة ُملَزَمة، يف حدود إمكانياهتا،      
 .املادة
 أيـضاً يف قـانون العمـل وقـانون األسـرة،            لاملواد املتعلقة حبماية األمهات واألطفـا     وترد   - ٥٦

 ١٥٥ و   ١٤٨ و   ١٤٤ املـواد    -قـانون العمـل     ( من هذا التقرير     ٢كما هو مشار إليه يف املادة       
ــانون األســرة  ٢٥٨ و ١٧٢و  ــزاء ١ املــادة -؛ ق  ١، األجــزاء ٢٤؛ املــادة ٤ و ٣و  ١، األج
 ).، الفقرات ألف وباء وجيم٧٧؛ املادة ٢ و ١، اجلزءان ٤٦ واملادة ؛٣٥دة ؛ واملا٣ و ٢ و

فـرادى املـواد الـيت    يستخدم عبارات جديدة يف صياغة    والدستور، يف صورته اجلديدة،      - ٥٧
 هـذه   وتـرد  . ... خلا و  حقوق املواطنني يف العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية         فيها تعلن

األهـداف األساسـية للدولـة يف اجملـاالت         تتناول   اليت   ٤٨، يف املادة    اباً بصورة أكثر إسه   احلقوق
وفقـاً هلـذه املـادة تكـون األسـرة واألمهـات واألطفـال حتـت         . االقتصادي واالجتماعي والثقـايف   

شاركة يف احليـاة    املـ  بتشجيع الشباب علـى    فإن الدولة ُملَزَمة     ،وعالوة على ذلك  . رعاية الدولة 
، للــسكانة والثقافيــة للبلــد، واالرتقــاء بالعمالــة وحتــسني ظــروف العمــل  الــسياسية واالقتــصادي

 تــشييد املــساكن وتيــسري حتــسني الظــروف الــسكنية لكــل مــواطن؛ واختــاذ تــدابري  واحلفــز علــى
 منــع حــدوث اإلعاقــة إىللكفالــة مــستوى معيــشي الئــق لكبــار الــسّن؛ وتعزيــز الــربامج الراميــة 

 .شاركة يف احلياة اجملتمعية؛ وما إىل ذلكومعاجلتها وتشجيع املعاقني على امل
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 ٥املادة 
 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي

ــق      )أ( ــرأة، هبــدف حتقي ــسلوك الرجــل وامل ــة ل ــة والثقافي تعــديل األمنــاط االجتماعي
القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة علـى فكـرة             

 ونية أو تفوُّق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛د
ــة        )ب( ــة بوصــفها وظيف ــاً ســليماً لألموم ــة األســرية تفهُّم ــضّمن التربي ــة أن تت كفال

اجتماعية واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنـساء يف تنـشئة أطفـاهلم              
طفــال هــي االعتبــار األساســي يف  وتطــوُّرهم، علــى أن يكــون مفهومــاً أن مــصلحة األ 

 .مجيع احلاالت
يــنّص أحــد أقــسام برنــامج العمــل الــوطين علــى العمــل والتفاعــل املــستمر مــع وســائط   - ٥٨

ــسائدة يف اجملتمــع       ــة ال اإلعــالم اجلمــاهريي مــن أجــل التغلُّــب علــى التحيُّــزات والــصور النمطي
 دراســية ويعتــزم تنظــيم حلقــات. وتعــديل األمنــاط الثقافيــة واالجتماعيــة لــسلوك املــرأة والرجــل

ــة  ومــسابقات تنافــسية يف جمــال للــصحفيني  ــة واملقــاالت اإلعالمي  -  إعــداد التقــارير التليفزيوني
 املــستديرة اإلذاعيــة والتليفزيونيــة ومــا إىل وجلــسات املائــدةالتحليليــة وتنظــيم حلقــات النقــاش 

 .ذلك
 وعلى وجـه التحديـد فـإن    .العمليةمية دوراً كبرياً يف هذه وتلعب املنظمات غري احلكو  - ٥٩

مركز الدراسات اجلنسانية التابع لرابطة اجلامعيات قد ظل خـالل الـسنوات األربـع أو اخلمـس       
ــّدم، يف إطــار مــشروع    ــساين ومر ”األخــرية يق ــوعي اجلن ــسانية ال ــات اجلن  شــروط: اعــاة املتطلب

ة كـشرط أساسـي لبنـاء       اخلـربة اجلنـساني   ”ومشروع  “ القائمة على املساواة  أساسية للدميقراطية   
بدعم من املكتب املعـين باملؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق           و“ثقافة الدميقراطية والوعي القانوين   

التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، برامج تستهدف رفـع درجـة الـوعي        ) وارسو(اإلنسان  
دارس التعلـيم   عدٍد مـن مؤسـسات التعلـيم العـايل ومـ          واإلحساس باجلانب اجلنساين بني طالّب      

العام وفيما بني نـشطاء املنظمـات العامـة ويف صـفوف ممثلـي الفـرعني التـشريعي والتنفيـذي يف                     
نظـرة إجيابيـة إىل املـساواة بـني         البلد؛ وهي تشري إىل أنه مـع مـرور كـل عـام تترسَّـخ يف اجملتمـع                   

اجلنـسانية  اجلنسني كمـا تتكـّون لـدى الطـالّب الـذين يتلقـون دورات تدريبيـة تتـصل باملـسائل                     
 القيم الدميقراطية مثل احترام حقوق املواطَنة وحقـوق املـرأة يف املـشاركة يف احليـاة االجتماعيـة                 

 . السياسية-
للجنـسني وتغـيري األفكـار املتعلقـة بـدور          ومما يساعد على القضاء على الصور النمطيـة          - ٦٠

 أرمينيـا يف    نـسانية اجلاريـة يف     اجل تربيـة املرأة يف اجملتمع األرمين، إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى ال            
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مـشتركة  سياق شراكة اجتماعية مع وزارة التربية والعلوم، إىل جانـب تنظـيم حلقـات دراسـية      
التحليــل ونــساين يف سياســات الدولــة، اجل مــع وزارة اإلدارة اإلقليميــة تتنــاول تــضمني العنــصر 

 ويتــضّمن قــرار .ل اجلنــسانيةوقــد بــدأت تتغيَّــر أيــضاً الــُنُهج إزاء املــسائ . اجلنــساين للتــشريعات
 “٢٠١٠-٢٠٠٤”رها يف اجملتمـع للفتـرة        مركز املرأة وتعزيز دو    “سنيحت” ـاحلكومة املتعلق ب  

 .حتقيق املساواة بني اجلنسني يف البلدالرامية إىل  للتدابري حتديداً
 متعـددة   منـاهج خاصـة ومنـاهج     ، اسـتمر تـدريس      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف العام الدراسي     - ٦١

 :صلة باجلانب اجلنساين يف املؤسسات التاليةالتخصصات مت
 جامعة يريفان احلكومية للدراسات االقتصادية؛ - ١
 ؛“غاليك”جامعة يريفان  - ٢
معهد سـانت بطرسـبورغ للعالقـات االقتـصادية اخلارجيـة واالقتـصاد والقـانون، فـرع                  - ٣

 يريفان؛
 نالبانديان غومريي احلكومي إلعداد املُعلِّمني؛. معهد م - ٤
 تومانيان فانادزور احلكومي إلعداد املُعلِّمني؛. معهد خ - ٥
 كلية غوريس احلكومية إلعداد املُعلِّمني؛ - ٦
 للسانيات؛“ انترلينغوا”جامعة  - ٧
 جامعة يريفان الشمالية؛ - ٨
 ؛البدنيةجامعة يريفان احلكومية للتربية  - ٩

 .كلية غوريس إلعداد املُعلِّمني - ١٠
 إىل مشاريع املعايري احلكومية اليت مت تطويرها يف جمال التربيـة اجلنـسانية وبنـاًء                واستناداً - ٦٢

علــى اخلــربة املكتــسبة خــالل الــسنوات الــثالث املاضــية، مت وضــع وحتــسني بــرامج جديــدة          
 جامعات تـدريس سـبع مـواد متعـددة التخصـصات            ١٠كما يتواصل يف    للدراسات اجلنسانية،   

 .ب اجلنساين دورة خاصة متصلة باجلان١٣ و
 متعــددة التخصــصات واملقــررات اخلاصــة املتــصلة باجلانــب   املنــاهجيــستمر تــدريس و - ٦٣

 :٢٠٠٦-٢٠٠٥ التالية اليت بدأ تدريسها يف العام الدراسي اجلنساين
 : املتعددة التخصصاتاملناهج • 
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ة مبعهــد يريفــان أمــراض الفــم والــصيدليف كلــييت “ مقدمــة يف النظريــة اجلنــسانية” -
 ومي للعلوم الطبية؛احلك

 جامعة سانت بطرسبورغ للعالقات االقتـصادية اخلارجيـة         اللسانيات يف   كلية ويف -
 واالقتصاد والقانون، فرع يريفان؛

 كلية الصحافة جبامعة يريفان الشمالية؛“ أساسيات الوعي اجلنساين” -
  كلية الصحافة؛ يف“املسائل اجلنسانية”مقدمة يف ” -
يف كلية التدريب العـسكري     “ نسني يف منظومة حقوق اإلنسان    املساواة بني اجل  ” -

 ؛البدنيةاألساسي والتربية 
 التأريخ؛يف شعبة “ اخلطاب اجلنساين يف التاريخ” -
 غــوميرييكليــة اللغــات األجنبيــة مبعهــد  يف “ الدراســات الثقافيــة ونــوع اجلــنس ” -

 كومي إلعداد املُعلِّمني؛احل
 مبعهــد فانــادزور احلكــومي إلعــداد للغــة الروســيةيف كليــة ا“  والتمييــزنااجلنــس” -

 املُعلِّمني؛
ــساين  ” - ــوعي اجلن ــات ذات األصــل     “ أساســيات ال ــعبة اللغ ــعبة الترمجــة وش يف ش

 للسانيات يف يريفان؛“ واغانترلن”جبامعة  اجلرماين -الالتيين 
 .املعهد احلكومي األرمين للتربية الرياضية“ مقدمة يف النظرية اجلنسانية” -

 : اخلاصة املتصلة باجلانب اجلنسايناملناهج • 
يف كلية إدارة األعمال واالقتصاد يف املوارد مبعهد يريفـان          “ اجلنسان واالقتصاد ” -

 احلكومي لالقتصاد؛
 مبعهـد يريفـان احلكـومي       نطيقياسربيف كلية الرياضيات وال   “ اجلنسان واالقتصاد ” -

 لالقتصاد؛
 كاالشيان األرمنية املفتوحة؛. جبامعة لبكلية القانون “ اجلنسان والقانون” -
 بكلية الفيزياء والرياضيات؛“  اجلوانب القانونية:اجلنسان واالقتصاد” -
ازور احلكــومي إلعــداد مبعهــد فنــديف شــعبة املــدارس “ جياولوكياجلنــسان والــس” -

 املُعلِّمني؛
 بكلية التأريخ؛“ اجلوانب اجلنسانية للدراسات اإلثنية الثقافية” -
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اللغـــات معهـــد غـــوميريي وريخ يف كليـــة التـــا“ خلطـــاب اجلنـــساين يف التـــاريخا” -
 .احلكومي إلعداد املُعلِّمني

 :ويهدف تدريس املواد اجلنسانية إىل حتقيق ما يلي
 نقل املعلومات بغية بناء ثقافة دميقراطية قائمة على املساواة؛ -
 يها؛هتيئة األذهان لقبول املساواة بني اجلنسني والتطلُّع إل -
تقــف  القــضاء علــى الــصور النمطيــة للجنــسني الــيت هبــدفتطــوير موقــف مــستنري  -

أوجــه التمييــز يف والقــدرة علــى حتديــد   ، بــني الرجــل واملــرأة عقبــة أمــام املــساواة 
  والقضاء عليها؛ االجتماعية-اجملاالت السياسية واالقتصادية 

 إعطاء فكرة مقتضبة عن عامل العنف واالجتار بالبشر؛ -
 .طوير القدرة على تقييم السلوك السليب جتاه املرأة وشجبهت -

 بوثـائق األمـم املتحـدة وجملـس أوروبـا ومنظمـة        الطـالب ويوىل اهتمام خاص لتعريـف       - ٦٤
األمــن والتعــاون يف أوروبــا الــيت تتنــاول مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني والتــشريع احمللــي حلقــوق 

دَّقت عليها أرمينيا والـيت تـستهدف حتقيـق املـساواة     اإلنسان فضالً عن الصكوك الدولية اليت ص  
 .بني اجلنسني

وبــصفة عامــة، فقــد كــان عــدد الطــالب، يف مجيــع مؤســسات التعلــيم العــايل، الــذين     - ٦٥
أكرب مما كـان    ) ١٧٦( من بينهم    الشباب صغار السن   طالباً كان عدد     ٦٨٧ املنهجدرسوا هذا   

 .عليه يف السنة املاضية
 مـن  ٣٠ بـدأ إعطـاء دروس يف التوعيـة اجلنـسانية يف          ٢٠٠٦سـبتمرب   /ولومنذ شهر أيل   - ٦٦

، )املقاطعـة (تسع مدارس يف شـرياك مـارز        مدارس التعليم العام، منها سبعة مدارس يف يريفان و        
وسبع مدارس يف لوري مارز وثالث مدارس يف سـوينيك مـارز ومدرسـة واحـدة يف كـل مـن                      

ويف املـدارس ُتقَـسَّم املــادة   . وأراغاتـسوتين مـارز  أرارات مـارز وأرمـافري مـارز وكوتايـك مــارز     
 درســاً ُتعطــى أربعــة منــها يف الــصف الــسابع وتــسعة منــها يف الــصف الثــامن  ٣٥الدراســية إىل 

ويف مخس مدارس يقوم بالتـدريس ُمعلِّمـان   ( يف الصف التاسع ومخسة يف الصف العاشر     ١٧ و
 بنتـاً  ٤٩١ طالبـاً منـهم     ٨٨٣الـدروس   ويبلغ العدد اإلمجايل للمـداومني علـى        ). يف كل مدرسة  

 مــن ٣٥١ويف يريفــان واملنطقــة اجملــاورة هلــا يــداوم علــى الدراســة مــا جمموعــه  .  صــبيا٣٩٢ً و
 ٢٨٨ويف شــرياك مــارز ُتعطــى الــدروس إىل .  صــبيا١٥٢ً بنتــاً و ١٩٩تالميــذ املــدارس منــهم 

 ). صبيا١٩٠ًو  بنتاً ١٣٥( يف لوري مارز ٢٤٤وإىل )  صبيا١٣١ً بنتاً و ١٥٧(طفالً 



CEDAW/C/ARM/4
 

20 08-20306 
 

 املفـاهيمي لـسياسات الدولـة يف        األسـاس ”ت للتدريس مت إعداد ونشر كتابني     وكمعينا - ٦٧
انية يف  التربيـة اجلنـس   ” و “ مـشروع معـايري حكوميـة للتربيـة اجلنـسانية          - جمال التربيـة اجلنـسانية    

ــة العليــا   ــدارس الثانوي ــايري  - امل ــشروع مع ــيم حكوميــةم ــ “ للتعل ــة ال انوفِّري عمليــة  مــن الناحي
ــا املنــهاج الــالزم للــدورة الدراســية متعــددة التخصــصات     ــة العلي أساســيات ”للمــدارس الثانوي

للتخصـصات يف جمـال التـاريخ والقـانون واالقتـصاد والفلـسفة والتـدريس               و“ التوعية اجلنـسانية  
 .ا وما إىل ذلكلوجيووالدراسات الثقافية والسيك

سـات اجلنـسانية وُنـشرت الكُتـب املدرسـية          سلـسلة الدرا   كتاباً يف    ٣٠ أكثر من    وُنشر - ٦٨
 “اجلنـــسان واالقتـــصاد”  و“اجلنـــسان والتمييـــز” و“أساســـيات الـــوعي اجلنـــساين”: التاليـــة

ــا   ” و ــاريخ أرمينيـ ــساين يف تـ ــب اجلنـ ــصلة باجلانـ ــوُّالت املتـ ــساين يف  ”  و“التحـ ــاب اجلنـ اخلطـ
ــاريخ ــة سانية لاحملــاور اجلنــ ”، و“الت ــة الثقافي ــ”  و“لدراســات اإلثني ــانوناجلن ــد . “سان والق وق

ــّدة “ دروس يف الــوعي اجلنــساين”اكتمــل العمــل علــى إعــداد جمموعــة معينــات التــدريس    املَُع
وبرناجمـاً   اًملدارس التعليم العام واليت تتضّمن كتاباً مدرسـياً ومبـادئ توجيهيـة للتـدريس ومعيـار       

 . وبرناجماًللتربية اجلنسانية
 

 ٦املادة 
املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع ابري تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــد

 .أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة
 .إن مكافحة االجتار بالبشر هي مسألة أساسية ذات أولوية عليا لدى حكومة أرمينيا - ٦٩
 جلنـة  إنـشاء   ٢٠٠٢أكتـوبر   / يف تـشرين األول     صـدر  ومت مبوجب قـرار لـرئيس الـوزراء        - ٧٠

وتــضم هــذه اللجنــة يف عــضويتها ممــثلني .  بــني اإلدارات للقــضاء علــى االجتــار بالبــشرمــشتركة
خـرباء مـن مـوظفي اجلمعيـة الوطنيـة واحلكومـة وممـثلني مـن                ولكل الوزارات واإلدارات املعنية     

وتتعــاون هــذه اللجنــة املــشتركة بــني اإلدارات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة . املنظمــات العامــة
 .ية اليت تعىن مبسائل االجتار بالبشرواملنظمات الدول

ــصياغة اإلطــار املفــاهيمي ملكافحــة االجتــار      - ٧١ ــة املــشتركة بــني اإلدارات ب وقامــت اللجن
ــامج ال  ــشر وبرن ــرة  بالب ــوطين للفت ــذان٢٠٠٦-٢٠٠٤عمــل ال ــة يف كــانون  مــا أقرهت الل  احلكوم

 موضـوع االجتـار     ودرست اللجنة مقترحات قدمها فريـق مكـّرس لدراسـة         . ٢٠٠٤يناير  /الثاين
 وزارة خارجيـة الواليـات   إىل جانـب بالبشر يتألف من املنظمات الدولية املعتمدة لـدى أرمينيـا        

 .املتحدة
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، ٢٠٠٩-٢٠٠٧البـشر للفتـرة     بويشمل برنامج العمل الوطين الثاين ملكافحـة االجتـار           - ٧٢
ني ، جمـــاالت نـــشاط مثـــل حتـــس ٢٠٠٧ديـــسمرب /الـــذي اعتمدتـــه احلكومـــة يف كـــانون األول 

التشريعات ودراسة لتحديـد مـدى انتـشار االجتـار بالبـشر يف أرمينيـا وخارجهـا وتنفيـذ بـرامج                     
 د أويل اهتمام خـاص إلنـشاء آليـة إحالـة لـضحايا            وق. ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم    

 .االجتار بالبشر
األمـم   برنـامج  ومكتـب ممثـل   وقَّعت حكومة مجهورية أرمينيـا      ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار  - ٧٣

البــشر ب ن تنفيــذ برنــامج مكافحــة االجتــار املتحــدة اإلمنــائي يف أرمينيــا اتفاقــاً مدتــه ســنتان بــشأ  
 مكافحة هذه الظاهرة وتقـدمي املـساعدة إىل      على قدرات الدولة     إمكانيات واملساعدة يف تطوير  
 .مجوقد قّدمت حكومتا هولندا والنرويج دعماً مالياً هلذا الربنا. ضحايا االجتار بالبشر

. مج العمـل الـوطين    ويعمل الربنامج أساساً على تنفيذ التدابري املنـصوص عليهـا يف برنـا             - ٧٤
 إلجناز هذا العمل الذي جيري االضطالع بـه حتـت رقابـة             جهات تنفيذ رئيسية   ومت تعيني ثالث  

يـة  املنظمـة الدول  وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         مكاتب متثيـل    : اللجنة املشتركة بني اإلدارات   
املتحــدة الــيت يوجــد للــهجرة يف أرمينيــا ومكتــب متثيــل جلنــة اإلغاثــة التابعــة للكنيــسة امليثوديــة  

 .مقرها يف الواليات املتحدة، يف أرمينيا
 التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة      وقد بدأ برنامج مكافحة االجتـار باألشـخاص يف أرمينيـا           - ٧٥

ات نوات أخـرى بغيـة مواصـلة تطـوير الـسياس           ومت متديده ملدة ثالث سـ      ٢٠٠٤ يف عام    اإلمنائي
 تـوفري املـساعدة لـضحايا      فـضالً عـن   البشر على املستوى املؤسـسي      ب الرامية إىل مكافحة االجتار   

 .هذا االجتار
ــسان - ٧٦ ــل /ويف ني ــع كــل مــن وزارة العمــل   ٢٠٠٤أبري ــة والقــضايا وقَّ ــة و االجتماعي جلن

 بروتوكــول  إحــدى املنظمــات الدوليــة العامــة،،وهييــة املتحــدةاإلغاثــة التابعــة للكنيــسة امليثود
ــات    ــد ممثلــي اهليئ ــستهدف تزوي ــةتعــاون ي ــذين احلكومي ــاجلمهور   ال ــصاالً مباشــراً ب  يتــصلون ات

فقـد جـرى تنظــيم   . مت إجنـاز هـذا العمـل علــى مراحـل    و. مبعلومـات شـاملة عـن االجتـار بالبــشر    
 واآلن تقتـرب     واألقـاليم  ومراكـز التوظيـف يف العاصـمة      اخلـدمات االجتماعيـة     ملوظفي  دورات  

هــو حاليــاً بــصدد االنتــهاء مــن ومت تــشكيل فريــق عامــل :  االنتــهاءاملرحلــة الثالثــة للربنــامج مــن
 .عادة ضحايا االجتار بالبشر على الصعيد الوطينإلإعداد كتيِّب عن آليات 

 مـن   شـبكات  ٢٠٠٥ينـاير   / يف كـانون الثـاين     أنـشئت وبغية زيادة القدرات املؤسـسية،       - ٧٧
 . مستمراًعملهانظمات غري احلكومية اإلقليمية واحمللية ووسائط اإلعالم ما زال امل

وألغراض التعاون، وقَّع مكتب الشرطة للجرمية املنظمة ومكتب املّدعي العام ووكالـة             - ٧٨
 .اهلجرة مذكرات تفاهم مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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يل مكتـب مكافحـة االجتـار بالبـشر التـابع           بـدأ تـشغ    ٢٠٠٥يونيه  /واعتباراً من حزيران   - ٧٩
 .لشرطة مجهورية أرمينيا

ــر /ويف شــباط - ٨٠ ــا يف     ٢٠٠٤فرباي ــاون يف أوروب ــل منظمــة األمــن والتع ــدأ مكتــب ممث ، ب
. أرمينيا برناجماً للمساعدة يف تعزيز القـانون اجلنـائي املتـصل باالجتـار يف البـشر ومحايـة الـشهود                   

ل قانوين متكامـل مـن أجـل التجـرمي الفّعـال لالجتـار بالبـشر                وهدف هذا الربنامج هو إنشاء جما     
 .يف اجلمهورية، فضالً عن حتسني محاية الضحايا والشهود

ــا باســتعراض    - ٨١ ضــافية مــن مــواد القــانون   إمــوادســت قــام خــرباء تــابعون جمللــس أوروب
لتبعــات ا وزارة العــدل بغيــة إنــشاء آليــات حلمايــة الــشهود ولزيــادة    بــصياغتهاقامــتاجلنــائي، 

وهـي   ارتكاب جرائم ضـد األطفـال واجلـرائم الـيت ُترَتكَـب باسـتخدام احلاسـوب،                 املترتبة على 
 . اجلمعية الوطنية جلمهورية أرمينيامعروضة على

 مـن القـانون اجلنـائي املـسؤولية اجلنائيـة عـن االجتـار        ١-١٣٢ و ١٣٢وتغطّي املادتان   - ٨٢
 .باألشخاص
شـــخاص األليم أو إخفـــاء أو شـــراء أو جلـــب  أو نقـــل أو تـــستـــشغيل ١٣٢املـــادة ”

 .ألغراض استغالهلم
جلـب األشـخاص ألغـراض اسـتغالهلم،         وأإخفاء   وأتسليم   وأنقل   وأ تشغيل ‐ ١

ــواع    ــد باســتخدامه أو باســتخدام أن إلكــراه عــن  ل  أخــرىباســتخدام العنــف أو التهدي
شخص طريق االختطاف والتدليس واستغالل ضعف موقف الفرد أو شـراء موافقـة الـ              

  أو توفري مكسب أو احلصول عليه؛بدفع مثناملسؤول عن ذلك الفرد 
 األفعال نفسها؛ ‐ ٢

 إذا ارُتكَبت ضد شخص مل يبلغ الثامنة عشرة من العمر؛ )١(
إذا ارُتكَبت ضد شخص ال ميلك، بسبب خلـل عقلـي، القـدرة علـى                )٢(

 ا؛ أو التحكُّم فيهأن يفهم كلياً أو جزئياً طبيعة وأمهية أعماله
  سنوات؛١٠ و ٧يعاقَب عليها بالسجن لفترة تتراوح بني 

 األفعال املذكورة يف اجلزأين األول والثاين من هذه املادة؛ ‐ ٣
 إذا ارُتكَبت ضد شخصني أو أكثر؛ )١(
 إذا ارتكبتها جمموعة من األشخاص بتدبري ُمسَبق؛ )٢(
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 إذا كانت تنطوي على استغالل ملنصب رمسي؛ )٤(
اة أو الـسالمة البدنيـة      ِدم فيها عنف يشكّل خطـراً علـى احليـ         إذا اسُتخ  )٥(

  باستعمال هذا العنف؛أو هتديد
 . سنوات١٠ و ٧ عليها بالسجن لفترة تتراوح بني يعاقَب
 املذكورة يف اجلزأين األول والثاين من هذه املادة؛األفعال  ‐ ٤

 إذا ارتكبتها جمموعة منظمة؛ )١(
 رضاً أو عواقب أخرى وخيمة؛إذا أّدت إىل قتل الضحية ع )٢(

 . سنة١٥ و ١٠بالسجن لفترة تتراوح بني يعاقَب عليها 
االســتغالل غــريه مــن أشــكال  وأألغــراض هــذه املــادة االســتغالل يعــين البغــاء  ‐ ٥

العمل القسري أو اخلدمات القسرية واالسترقاق أو وضع الشخص اآلخـر            وأاجلنسي  
 .ضاء اجلسديةيف حالة مكافئة للعبودية واستئصال األع

 مــن أشــكال االســتغالل اجلنــسي، والعمــل   البغــاء وغــريه التــشغيل يف ١‐١٣٢املــادة 
القسري أو اخلدمات القسرية، واالسترقاق أو وضع الـشخص اآلخـر يف حالـة شـبيهة                

 .بالعبودية
التــشغيل يف البغــاء وغــريه مــن أشــكال االســتغالل اجلنــسي، والعمــل القــسري  - ١
االسترقاق أو وضع الشخص اآلخر يف حالـة شـبيهة بالعبوديـة            اخلدمات القسرية، و   أو

باستخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو اسـتخدام أنـواع أخـرى مـن اإلكـراه، عـن                  
طريـــق االختطـــاف أو التـــدليس أو اســـتغالل ضـــعف موقـــف الفـــرد أو شـــراء قبـــول   
 الشخص املسؤول عن ذلك الفرد عـن طريـق دفـع مثـن أو تـوفري مكـسب أو احلـصول           

 . عليه
 . سنوات١٠  و٥ تتراوح بني يعاقَب عليها بالسجن لفترة

 األفعال نفسها؛ - ٢
 ؛ من العمرإذا ارُتكَبت ضد شخص مل يبلغ الثامنة عشرة )١(
إذا ارُتكَبت ضد شخص ال ميلك، بسبب خلـل عقلـي، القـدرة علـى                )٢(

 الفهم اجلزئي أو الكلي لطبيعة أو أمهية أفعاله أو التحكُّم فيها؛
 إذا ارُتكَبت ضد شخصني أو أكثر؛ )٤(
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 إذا ارتكبتها جمموعة من األشخاص بتدبري ُمسَبق؛ )٥(
 إذا كانت تنطوي على استغالل ملنصب رمسي؛ )٦(
إذا كانت تنطوي على استخدام العنـف بطريقـة تـشكِّل خطـراً علـى                )٧(

 احلياة أو السالمة اجلسدية أو التهديد هبذا العنف؛
 . سنة١٢و ٧  تتراوح بنين لفترةُيعاقَب عليها بالسج

 يف اجلزأين األول والثاين من هذه املادة؛األفعال املذكورة  - ٣
 إذا ارتكبتها جمموعة منظّمة؛ )١(
 إذا أّدت إىل قتل الضحية عرضاً أو إىل عواقب وخيمة أخرى؛ )٢(

 . سنة١٥  و١٢بني   تتراوحُيعاقَب عليها بالسجن لفترة
 مت التصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة               ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥يف  و - ٨٣

 بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار          -ومها  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني املكمِّلَني هلا       
باألشخاص وخباصة النساء واألطفال وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب                  

ــة حقــوق    مت ٢٠٠٥ويف عــام . والبحــر واجلــو التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقي
اإلباحيــة والربوتوكــول  الطفــل بــشأن بيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد        

ووقَّعــت . تفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات املــسلحة   االختيــاري ال
مــايو / أيــار١٦الجتـار يف البــشر، وذلـك يف   أرمينيـا أيــضاً علـى اتفاقيــة جملـس أوروبــا ملكافحــة ا   

٢٠٠٥. 
آليات إلحالة ضحايا االجتار بالبشر من دائريت الـشرطة واألمـن الـوطين إىل              ومت تطوير    - ٨٤

مركز إعادة التأهيـل التـابع للجنـة اإلغاثـة التابعـة للكنيـسة امليثوديـة، الـذي مت إنـشاؤه يف إطـار                       
ــ. برنــامج مكافحــة االجتــار يف البــشر  ر مــن ذلــك أن هــذا املــشروع قــد شــّجع ووضــع    واألكث

األسس عملياً للممارسة املتمثلة يف إحالة الضحايا بـني املنظمـة الدوليـة للـهجرة وجلنـة اإلغاثـة                   
ويتلقــى الــضحايا التأهيــل االجتمــاعي والطــيب والنفــسي يف مالذيــن  . التابعــة للكنيــسة امليثوديــة

ولــدى . “األمــل واملــساعدة”ة غــري احلكوميــة مــؤقتني تــابعني للجنــة اإلغاثــة امليثوديــة واملنظمــ 
وتقــدِّم منظمــة األمــن والتعــاون يف  . املالذيــن وكــذلك وكالــة اهلجــرة خطــوط هاتفيــة ســاخنة  

 .أوروبا مساعدة للحكومة يف تطوير آليات اإلحالة
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مـايو تطـوير نظـام معلومـات ملراقبـة      /ومبساعدة من املنظمة الدولية للـهجرة، مت يف أيـار       - ٨٥
وأُدِخـل هـذا النظـام يف مطـار زفـارتنوتس الـدويل يف              . غيـة منـع االجتـار يف األشـخاص        احلدود ب 
 .يريفان
ويف إطــار برنــامج املنظمــة الدوليــة للــهجرة، مت تنظــيم حلقــات عمــل تدريبيــة خاصــة     - ٨٦

القــانوين التــابع حلــّراس احلــدود ورجــال الــشرطة كمــا ُتقََــدَّم بــصورة دوريــة دروس يف املعهــد   
 من أجل االرتقاء مبهارات املوظفني املكلّفني بإنفاذ القوانني يف جمـال منـع االجتـار      لوزارة العدل 

 .بالبشر وحماكمة اجملرمني ومساعدة ومحاية الضحايا والشهود
وأحد اجلوانب األساسية للعمل الوقائي يتمثل يف إقامة حوار مع اجلمهور فيمـا يتعلـق                - ٨٧

 .بالسياسة الوطنية ملكافحة هذه الظواهر
ولكن القانون اجلنائي ينّص علـى فـرض        . البغاء ال ُيعَترب جرمية مبوجب القانون اجلنائي       - ٨٨

 :لبغاءمارسة البغاء مقابل املال وتيسري ممارسة امبعقوبات على اإلغراء 
 .مارسة البغاء يف مقابل املالمب اإلغراء ٢٦١املادة ”
كن مصحوباً بالعناصر املـذكورة      إذا مل ي   يف مقابل املال  مارسة البغاء   مب اإلغراء - ١

 ).انظر أعاله( من القانون ١‐١٣٢ و ١٣٢يف املادتني 
 مـــرة ٣٠٠ إىل ٢٠٠ األدىن لألجـــور مـــن احلـــدُيعاقَـــب عليـــه بغرامـــة ماليـــة تعـــادل  

 . سنوات٣بالسجن ملدة تتراوح بني سنة و  أو
 األفعال نفسها؛ - ٢

 ؛إذا ارتكبتها جمموعة من األشخاص بتدبري ُمسَبق )١(
 إذا كانت تنطوي على استغالل ملنصب رمسي؛ )٢(

 .سنوات ٦  و٢  تتراوح بنيعاقَب عليها بالسجن لفترةُي
 ول والثاين من هذه املادة؛األفعال املذكورة يف اجلزأين األ - ٣

 ؛ من العمرالثامنة عشرةإذا ارُتكبت ضد شخص مل يبلغ  )١(
ي، علــى إذا ارُتكبــت ضــد شــخص غــري قــادر، بــسبب خلــل عقلــ        )٢(

 اإلدراك التام أو اجلزئي لطبيعة وأمهية أفعاله أو التحكم فيها؛
 إذا ارتكبتها جمموعة منظمة؛  )٣(

 . سنوات٨ و ٣ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني 
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  تيسري البغاء٢٦٢املادة 
تنظيم أو إدارة أو تسيري دور البغـاء أو اسـتخدام مرفـق عـام ألغـراض البغـاء؛                    - ١

ألغراض البغاء؛ أو تيـسري ممارسـة البغـاء بـأي           ام الشقق وغريها من األماكن      أو استخد 
 ١٣٢، إذا مل يكن مـصحوباً بالعناصـر املـشار إليهـا يف املـادتني                مقابل املال شكل آخر   

 ،)انظر أعاله( من القانون ١‐١٣٢و 
ــساوي احلــد األدىن لألجــور     ــة ت ــة مالي ــا بغرام ــنُيعاقــب عليه ــرة ٥٠٠ إىل ٣٠٠  م  م

 .واتن س٤  و١  تتراوح بنيسجن لفترةبال أو
 األفعال نفسها؛ - ٢

 إذا ارتكبتها جمموعة من األشخاص بتدبري ُمسَبق؛ )١(
 إذا انطوت على استغالل ملنصب رمسي؛ )٢(

 . سنوات٦  و٢  تتراوح بنيلفترةُيعاقَب عليها بالسجن 
 األفعال املذكورة يف اجلزأين األول والثاين من هذه املادة؛ - ٣

 ؛ من العمرإذا ارُتكبت ضد شخص مل يبلغ الثامنة عشرة )١(
 علــى أنإذا ارتكبــت ضــد شــخص غــري قــادر، بــسبب خلــل عقلــي،   )٢(

 .يدرك كلياً أو جزئياً طبيعة أو أمهية أفعاله أو التحكُّم فيها
 إذا ارتكبتها جمموعة منظمة؛ )٣(

 .“ سنوات١٠‐٣ُيعاقَب عليها بالسجن لفترة 
 مـن القـانون املتعلـق       ١٧٩ا املسؤولية اإلدارية املنصوص عليها يف املـادة         وتتحّمل البغاي  - ٨٩

 .باملخالفات اإلدارية
وال يتم اعتقال أو احتجاز مثـل هـؤالء النـسوة           . حقوق النساء من ضحايا البغاء حممية      - ٩٠

جَبـرن  وال يتم اعتقال أو احتجاز ضحايا البغاء يف احلاالت الـيت يُ           . إذا مل يرتكنب عمالً إجرامياً    
ل تزويـر   فيها، خالل فتـرة ممارسـة البغـاء قـسراً، علـى أن يـرتكنب بغـري إرادهتـن جـرائم مـن قبيـ                        

 . حدود الدولة باستخدام وثائق مزّورةعبوراألوراق الرمسية أو 
سـيما   وتتعاون الشرطة تعاوناً وثيقاً مع املنظمات العامة ملنع االجتار بالبشر والبغاء وال            - ٩١

وعـالوة  .  هـذه املـشكلة  بـشأن  وتـشكيل رأي عـام     ع كمـا هـو يف الواقـع       الوضـ عرض  من أجل   
 العامـة   املنظمـات تأهيـل يف    ال إعـادة    اء واالجتار بالبشر مـن النـساء       ضحايا البغ  يتلقىعلى ذلك،   
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 “الــصليب األمحــر” و “ ضــحايا العنــف النــساءمركــز”و “ الدميقراطيــة اليــوم” منظمــة مثــل
 . ...وإخل
األحـداث مبـا يف      البغـاء بـني       تفـشي  من اإلجراءات الوقائيـة ملنـع     وتتخذ الشرطة طائفة     - ٩٢

ــك شــن محــالت    ــيشذل ــةتفت ــاء       مفاجئ ــدريس وجلــان اآلب ــات الت ــع هيئ ــات م ــد اجتماع  وعق
وهنـاك أيـضاً مراقبـة مـستمرة        .  من الطبقـات احملرومـة     لألحداثويوىل اهتمام خاص    . وممثليهم

 .لتالميذ املدارس اخلاصة
. ت تتعرض املومـسات لعنـف جـسدي وجنـسي مـن ِقَبـل زبائنـهن          يف كثري من احلاال   و - ٩٣

 .وعليه فإن الزبائن يتحملون مسؤولية جنائية
فـريوس نقـص    انتـشار األمـراض املنقولـة جنـسياً و        وُتعَتَبر املومسات فئـة معّرضـة خلطـر          - ٩٤

إنفــاذ ووفقــاً للممارســة املتبعــة تقــوم أجهــزة . متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/املناعــة البــشرية
. الـالزم  يـتلقني العـالج   الفحص بأمر احلكومة كماالقانون بإحالتهن إىل مستوصف يتلقني فيه       

 مومــساً إىل مركــز األمــراض اجللديــة    ١ ٧٦٦  أحالــت الــشرطة ٢٠٠٥-٢٠٠٠ويف الفتــرة 
 .والتناسلية التابع لوزارة الصحة

 امـرأة  ١ ٨٠٠  و بنتـاً  ١١ هنـاك    ت، كانـ  ٢٠٠٥ إىل عـام     ٢٠٠٠ويف الفترة من عـام       - ٩٥
 .يعملن يف جمال البغاء ومسّجالت لدى الشرطة يف مجهورية أرمينيا

ــرة مــن عــام    - ٩٦ ــت ٢٠٠٥ إىل عــام ٢٠٠٠ويف الفت  للمعاقبــة نأعــداد مــن تعرضــ  ، بلغ
 : بسبب البغاء ما يلياإلدارية
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

٩٩ ١٧٥ ١٧١ ٧٢ ١٦٣ ١٤٩ 

 .ية أرمينيابيانات مقّدمة من شرطة مجهور 
  

 . خالل هذه الفترة أية حاالت خدمات جنسية سياحية يف البلدتسّجلمل و - ٩٧
تعتــزم الــشرطة تطــوير واســتخدام نظــام بــارامترات ُتمّيــز العنــف، فــضالً عــن إنــشاء    و - ٩٨

ــات اإلحــصائية        ــن البيان ــف وم ــن دراســة حــاالت العن ــستمدة م ــات م ــدة معلوم ــذان . قاع وه
 .لتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائياملشروعان سينفَّذان با

ــسي         - ٩٩ ــشر ال قمــع االســتغالل اجلن ــع االجتــار بالب ــا ملن ــدابري املتخــذة يف أرميني هتــدف الت
 .استغالل اليد العاملةفحسب بل أيضاً 
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ويف ســياق حماربــة اســتغالل اليــد العاملــة، تــضّمن قــانون العمــل مــواًد حتظــر ممارســة      - ١٠٠
إبــرام عقــود عمــل مــع األطفــال دون  و والعمــل القــسري بكافــة أشــكاله العنــف ضــد العــاملني

 الدولـة  رصـد ؛ وحيتوي القـانون أيـضاً علـى مـواد تـنص علـى             الرابعة عشرة فضالً عن توظيفهم    
وتتم محاية حقوق العمل للمواطنني من خالل تـوفري احلمايـة           . متثال أصحاب العمل للقانون   ال

 .ت يف حاالت اإلصابةالقانونية ونظام للتعويضات والغراما
وأُدخل مفهوم العمل غري القانوين أي العمل الذي ُينَجز بدون عقد عمل أو مبوجـب                - ١٠١

 .عقد عمل غري قانوين ومت حتديد درجة املسؤولية عن العمل القسري
 بـشأن العمـل اجلـربي       ١٩٣٠صدَّقت أرمينيا على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة لعـام             - ١٠٢

 ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول٢٥ بــشأن إلغــاء العمــل اجلــربي يف  ١٩٥٧عــام علــى اتفاقيــة و
كمــا صــدَّقت علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة حبظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 

 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٢واختاذ إجراءات للقضاء عليها، يف 
 العاملـة إىل اخلـارج      وضعت وكالة اهلجرة مشروع القانون املتعلق بتنظيم هجـرة اليـد           - ١٠٣

ويتــوخى هــذا القــانون أن يــصبح نظــام التــراخيص وســيلة فّعالــة يف يــد   . وقّدمتــه إىل احلكومــة
. وترسـلهم للعمـل يف اخلـارج      األفـراد    جرأتستـ الدولة لضبط أنشطة املنظمات والشركات اليت       

اق إلبــرام اتفاقــات ثنائيــة مــع حكومــات البلــدان  ة علــى قــدم وســذلك هنــاك جهــود جاريــكــ
 .املضيفة
ــة أيــضاً املــادة    - ١٠٤ ــة وشــبكة   ١٤وتتــصل هبجــرة اليــد العامل  مــن القــانون املتعلقــة بالعمال

وعمـالً هبـذه املـادة، فـإن احلكومـة بـصدد تطبيـق سياسـة                . الضمان االجتماعي يف حالة البطالـة     
موّحدة لتنظيم هجرة اليد العاملة على الـصعيدين اخلـارجي والـداخلي تـنص علـى الـدخول يف                   

حتـذير  اهدات دولية لتنظيم إجراءات اخلـروج ومحايـة حقـوق العمـال املهـاجرين، واحلـق يف              مع
إىل هـذه الدولـة أو تلـك        إبالغهم بأنه من غري املستصوب، لعدة أسباب، السفر         ومواطين البلد   

 .سعياً للحصول على وظيفة
ى معلومـات    يف احلصول عل    بدءاً من احلق   سلطات واسعة لدائرة التوظيف احلكومية    و - ١٠٥

 قائمـة   تقـدمي توصـيات   ف الـشاغرة إىل احلـق يف        من أرباب العمل احملليني واألجانب عن الوظائ      
 إىل املدارس الثانوية اخلاصـة ومؤسـسات التعلـيم    على رصدها لسوق العمل والتنبؤات األخرى 

يم  تـستهدف تنظـ    جبـرام فـضالً عـن احلـق يف تنفيـذ          املهن اليت يزداد عليها الطلب،      بشأن   يلالعا
 .هجرة اليد العاملة على الصعيدين اخلارجي والداخلي

منـها  ) إىل جانب مفتـشية العمـل التابعـة للدولـة         (هناك عدد من االبتكارات املؤسسية       - ١٠٦
وقـد متـت بقـرار حكـومي تـسمية أشـخاص       . إنشاء ُشَعب إقليمية حلماية حقوق املرأة والطفـل    
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ــائق   أوكلــودرجــة نائــب وزيــر إقليمــي  وزيــر بدرجــة نائــب  ت هلــم املــسؤولية عــن تنفيــذ الوث
 اجملتمع، والربنـامج االسـتراتيجي حلمايـة     يفبرنامج حتسني مركز املرأة وتعزيز دورها       (الربناجمية  

وجيري حاليـاً وضـع بـرامج حكوميـة ودوليـة وقـصرية األجـل وطويلـة األجـل                   ). حقوق الطفل 
 .هاجنباً إىل جنب مع اإلصالحات التشريعية لضمان إمكانية تنفيذ

 
 ٧املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                   
السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفـل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل،                   

 :احلق يف
التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميـع           )أ(
 ئات اليت ُينتَخب أعضاؤها باالقتراع العام؛اهلي
املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظـائف             )ب(

 العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامـة             )ج(
 .سياسية للبلدوال

 .من الناحية القانونية تتمتع املرأة يف أرمينيا حبقوق سياسية مساوية حلقوق الرجل - ١٠٧
بيد أنه من الناحية العملية برغم حدوث بعض التقدُّم، ال تـزال املـرأة ممثلـة متثـيالً غـري                     - ١٠٨

ية الوطنيـة البـالغ     فعلى سبيل املثال من بني أعضاء اجلمع      . كاٍف يف أعلى مستويات صنع القرار     
وإحدى هـذه النـسوة هـي    .  امرأة فقط حتتل ثالث منهن مناصب عليا    ١٢ هناك   ١٣١عددهم  

نائبة رئيس اجلمعيـة الوطنيـة والثانيـة هـي رئيـسة جلنـة برملانيـة دائمـة والثالثـة نائبـة رئـيس جلنـة                          
امرأتـان فقـط   ويف احلكومة ال توجد سوى امرأة واحـدة تـشغل منـصباً وزاريـاً و              . برملانية دائمة 

واملـرأة ُممثَّلـة أيـضاً متثـيالً ناقـصاً يف هيئـات احلكـم الـذايت احمللـي          . تشغالن منصب نائب وزيـر  
 .١٠وهناك امرأة واحدة من بني حكام املقاطعات البالغ عددها . واإلقليمي

يـتم انتخـاهبن    للنـساء الـاليت      ٪ ١٥ُيَخصِّص قانون االنتخابـات للمـرأة حـصة قـدرها            - ١٠٩
، كمـا جيـب أن تكـون بـني كـل عـشرة              ٪ ٥ الـسابقة وهـي   ائم نـسبية بـدالً مـن احلـصة          من قـو  

 .مرشحني على القائمة امرأة
.  بـني املـرأة والرجـل فيوجـد علـى مـستوى اإلدارة الوسـيطة               األكثر توازنـاً  أما التمثيل    - ١١٠

التعلــيم وهنــاك تفــوُّق عــددي للنــساء باملقارنــة مــع الرجــال يف اجملــال االجتمــاعي ويف جمــاالت  
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والنساء نشطات بصفة خاصة يف القطاع غـري احلكـومي          . والرعاية الصحية والثقافة واخلدمات   
 . باطراد دور املرأة يف بناء جمتمع مدين دميقراطي فيهالذي يتزايد

 دخل حّيز النفـاذ قـانون اخلدمـة املدنيـة يف مجهوريـة              ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ١١١
 العالقات فيما يتصل باملبـادئ األساسـية للخدمـة املدنيـة يف أرمينيـا، مبـا يف                  أرمينيا، الذي ُينظِّم  

 .ذلك املركز القانوين ملوظفي اخلدمة املدنية
 حــق كــل مــواطن مــن مــواطين البلــد يف االلتحــاق باخلدمــة  علــى هــذا القــانونويــنص - ١١٢

ــة بغــض النظــر عــن نــوع اجلــنس     ــادة (املدني ــة فيمــا يتعلــق  ، كمــا ُيَحــدِّد آليــات دفا )١١امل عي
دة أو لرعايـة طفـل دون        إجازة الوال  اخلارجات يف  موظفات اخلدمة املدنية     بالشهادات يف حالة  

 ألسـباب تتعلــق بتخفـيض أعــداد   العمــل مـن  منــع فـصل املوظفــات وُي ،)١٩املـادة  (سـن الثالثــة  
ون  بـسبب احلمـل أو لرعايـة طفـل د           ذلـك  املوظفني أو الغياب من العمل لفترة طويلة إذا كـان         

ما ينص على األجـر املتـساوي للعمـل املتـساوي دون متييـز يف               ك)  املعدَّلة ٣٣املادة  (سن الثالثة   
 ).٢٩املادة (ذلك 
. صدَّقت مجهورية أرمينيا على اتفاقية األمـم املتحـدة بـشأن احلقـوق الـسياسية للمـرأة                 - ١١٣

الـوطين  العمـل   ية لتنفيذ برنامج    ومتت اإلشارة إىل االنضمام هلذه االتفاقية يف قائمة التدابري الرام         
 .٢٠١٠-٢٠٠٤لفترة لمجهورية أرمينيا يف لتحسني مركز املرأة وتعزيز دورها يف اجملتمع 

 
 ٨املادة 

األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع     تتخـذ الــدول  
االشــتراك يف الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل و 

 .أعمال املنظمات الدولية
ــشرين األول٢٤يف  - ١١٤ ــوبر / ت ــذي    ٢٠٠١أكت ــسلك الدبلوماســي ال ــانون ال ــاد ق  مت اعتم

ُينظِّم العالقات فيما يتـصل باملبـادئ الـيت يقـوم عليهـا تنظـيم الـسلك الدبلوماسـي جلمهوريـة                      ”
  الرتــبتقـدُّم الــوظيفي ومـنح  أرمينيـا وإدارتـه وااللتحــاق باخلدمـة فيــه أو إهنـاء تلـك اخلدمــة وال     

 اتحتديد املركز القانوين لألشخاص الذين يعملون يف السلك الدبلوماسي الـضمان          ودبلوماسية  
بعـدها ومتويـل الـسلك الدبلوماسـي        واالجتماعية هلؤالء األشخاص وأفراد أسرهم أثناء اخلدمـة         

 ).انون من الق١املادة (“  الدبلوماسيبالسلكوغري ذلك من العالقات املتصلة 
  القانون، ذلك من٦وفقاً لنص املادة  - ١١٥

ُيــنظِّم الــسلك الدبلوماســي جلمهوريــة أرمينيــا دســتور اجلمهوريــة وهــذا القـــانون         ”
واملعاهدات الدولية وسائر الصكوك القانونية جلمهورية أرمينيا؛ وتنظِّم عالقات عمـل            



CEDAW/C/ARM/4  
 

08-20306 31 
 

لــى غــري ذلــك قــانون الدبلوماســيني قــوانني العمــل يف مجهوريــة أرمينيــا، مــا مل يــنص ع
وليـة  السلك الدبلوماسي الذي ينظِّم هذه العالقات؛ وإذا كانت معـايري املعاهـدات الد            

جلمهوريــة أرمينيــا خمتلفــة عــن تلــك املنــصوص عليهــا يف هــذا القــانون فــإن معــايري          
 .“املعاهدات الدولية هي اليت تسود

يوجـد يف    بأهنا نـشاط مهـين وال     ُيَعرِّف قانون السلك الدبلوماسي اخلدمة الدبلوماسية        - ١١٦
ضع قيـود علـى احلـق يف التعـيني يف     وال تو. القانون أي نص يقّيده ألسباب متعلقة بنوع اجلنس  

 :السلك الدبلوماسي إال على األشخاص الذين
 يتبّين للمحكمة عدم أهليتهم القانونية أو حمدودية هذه األهلية؛ - 
  يف تولّي منصب ُمَعّين؛يتم حرماهنم عن طريق احملكمة من حقوقهم - 
 اعتمـدت عن أداء واجباهتم الرمسية وممارسة سـلطتهم، وقـد   يعانون من مرضٍ يقعدهم   - 

 ). من القانون٢٥املادة (حكومة مجهورية أرمينيا قائمة تضم هذه األمراض 
 وظــائف الــسلك الدبلوماســي الــشاغرة، يــتم اإلعــالن عــن منافــسة مفتوحــة         ءملــل - ١١٧
ويف حـاالت حيـدِّدها القـانون،    ) ٢٦املـادة  (روطها حكومة مجهوريـة أرمينيـا     داخلية تضع ش   أو

 .ميكن التعيني يف وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي بدون منافسة
ألغراض حتديد مدى مالءمة الدبلوماسـي للوظيفـة الـيت يـشغلها، ألجـل إتاحـة سـبيل                   - ١١٨

 .تضع قواعدها احلكومةللتقدُّم الوظيفي ُتعقَد مرة كل ثالث سنوات مراجعة 
 مـن   ٤٤ُيحدِّد القانون أيضاً حقوق وواجبات الدبلوماسي املنصوص عليهـا يف املـادة              - ١١٩
 :ونص هذه املادة كما يلي. القانون

ُيمنع الدبلوماسيون من العمل مع أشخاص ميتون إليهم بصلة القرابة عن طريق الـدم              ”
إذا كانـت  ) ل واألخـوة واألخـوات   الوالـدين واألزواج واألطفـا    (أو من خالل الـزواج      

 .“شروط اخلدمة تنطوي على مرؤوسية مباشرة أو إذا كان أحدمها يرأس اآلخر
مـن القـانون حتـدِّد حقـوق زوج الدبلوماسـي الـذي             ) ٤٧املـادة   (هناك مـادة خاصـة      و - ١٢٠

 :وعلى وجه التحديد، تنص املادة على ما يلي. يوفَد للعمل يف دولة أجنبية
لوماســـي الـــذي يوفـــد إىل العمـــل يف مكتـــب دبلوماســـي يف دولـــة   زوج الدب - ١”

ة يـ مؤسـسة حكوم  أجنبية، يعاد بعد رجوعـه مـن تلـك الدولـة األجنبيـة إىل وظيفتـه يف                  
إىل البلـد    ر الـذي كـان حيـصل عليـه قبـل مغـادرة            وحيصل علـى أجـر ال يقـل عـن األجـ           

 .الدولة األجنبية ما مل ينص القانون على خالف ذلك
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 يف مكتـب     الـذي يعمـل    الذي يقضيه الزوج مع شـريك حياتـه       قت   الو يضاف - ٢”
ــة،   ــة أجنبي ــ الــضمان االجتمــاعي احلكــومي  حلــسابدبلوماســي يف دول ــاة ل شريك حي

الدبلوماسي، الذي حيق له أن حيصل على االستحقاقات اليت توفِّرهـا حـسب األصـول               
 .حكومة مجهورية أرمينيا

هـذا  لـذي يعمـل فيـه زوجـه إذا كـان      لزوج الدبلوماسي العمـل يف البلـد ا      حيق   - ٣”
 به مبوجب االتفاقيات الدوليـة جلمهوريـة أرمينيـا أو مبوجـب القـوانني               اًالعمل مسموح 

 .“الداخلية
ــة     - ١٢١ ــة وزارة اخلارجي ــت احلاضــر يعمــل يف منظوم ــةيف الوق  ٨٦ رجــالً و ١٩٢ األرمني
 .امرأة
ركزيــة لــوزارة اخلارجيــة،  امــرأة يف املكاتــب امل٦٧ رجــالً و ٧٥ويعمــل مــا جمموعــه  - ١٢٢

ووفقـاً لنظـام التنـاوب    .  امرأة ١٩ رجالً و    ١١٧كما يعمل يف البعثات الدبلوماسية يف اخلارج        
ــذي حيــدِّده    ــانون الاحلــايل ال ــادة (دبلوماســي الق ــام  ) ٣٢امل ــذه األرق ــر ه ويف .  باســتمراروتتغّي
ــية  ــات الدبلوماسـ ــى كا    األرمالبعثـ ــساء علـ ــل النـ ــارج، ُتَمثَّـ ــة يف اخلـ ــة  نيـ ــستويات اخلدمـ ــة مـ فـ

الدبلوماسية رغم أنه حىت موعد صدور هذا التقرير مل تكـن هنـاك سـوى امـرأة واحـدة تـشغل                    
 .منصب السفري فوق العادة واملفّوض جلمهورية أرمينيا

 
 ٩املادة 

َتمنح الدول األطراف املرأة حقـاً مـساوياً حلـق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها                  - ١
 وتضمن بوجه خـاص أالّ يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب              .أو االحتفاظ هبا أو تغيريها    

أو تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغّير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تـصبح بـال                 
 .جنسية أو أن ُتفَرض عليها جنسية الزوج

َتمــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــاً مــساوياً حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية     - ٢
 .أطفاهلا

ملـواطنني مـن مجهوريـة أرمينيـا        من الدستور، الطفل الذي يولـد      ١-٣٠وجب املادة   مب - ١٢٣
ولكل طفل يكون أحـد والديـه مواطنـاً مـن مـواطين مجهوريـة               . يصبح مواطناً جلمهورية أرمينيا   

ُيحدِّد القانون إجراء منح جنـسية مجهوريـة   و. أرمينيا احلق يف اكتساب جنسية مجهورية أرمينيا  
 .هاأرمينيا أو سحب
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 مـــن قـــانون اجلنـــسية جلمهوريـــة أرمينيـــا، فـــإن زواج مـــواطن مـــن ٦مبوجــب املـــادة   - ١٢٤
كمـا أن تغـيري   . مجهورية أرمينيا من شخص أجنيب ال ُيشكّل، يف حد ذاته، سبباً لتغيري اجلنـسية  

 ).١الفقرة (أحد الزوجني جلنسيته ال يشكّل، يف حد ذاته، سبباً لتغيري جنسية الزوج اآلخر 
 : من قانون اجلنسية على ما يلي١١تنص املادة  - ١٢٥

يكتــسب الطفــل الــذي يولــد لوالــدين مــن مــواطين مجهوريــة أرمينيــا ســاعة مــيالده،   ”
 .بغض النظر عن مكان امليالد، جنسية مجهورية أرمينيا

يكتسب الطفل املولـود لوالـدين أحـدمها مـن مـواطين مجهوريـة أرمينيـا سـاعة مـيالد                    ”
 .هول اجلنسية أو عدمي اجلنسية، جنسية مجهورية أرمينياالطفل والثاين إما جم

كون أحـد الوالـدين يف حلظـة مـيالد الطفـل مواطنـاً مـن مـواطين مجهوريـة                    ويف حالة   ”
 .أرمينيا وكان اآلخر أجنبياً، فإن جنسية الطفل تتقرر باتفاق خطّي بني الوالدين

هوريـة أرمينيـا، إذا   ويف حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق يكتسب الطفل جنسية مج      ”
كان مولوداً يف هذه اجلمهورية أو إذا كان عدم حصوله علـى تلـك اجلنـسية سـيجعله                  

. شخصاً عدمي اجلنـسية أو إذا كـان الوالـدان مقـيمني إقامـة دائمـة يف مجهوريـة أرمينيـا                    
 .“)٢الفقرة (

ملتزوجـة يف   مجهوريـة أرمينيـا إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة بـشأن جنـسية املـرأة ا                 انضمت   - ١٢٦
 .١٩٩٤عام 

 
 ١٠املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل          
للمرأة حقوقاً مساوية حلقـوق الرجـل يف ميـدان التعلـيم، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل،                    

 :على أساس تساوي الرجل واملرأة
وصول إىل الدراسـات واحلـصول    نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، ولل      )أ(

على الدرجات العلميـة يف املؤسـسات التعليميـة مـن مجيـع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة                 
واحلضرية على الـسواء؛ وتكـون هـذه املـساواة مكفولـة يف املرحلـة الـسابقة لاللتحـاق                   

يـع  باملدرسة ويف التعليم العام والـتقين واملهـين والتعلـيم الـتقين العـادي، وكـذلك يف مج                 
 أنواع التدريب املهين؛

 وهيئــات تدريــسية تتمتــع تــوفِّر نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات  )ب(
 مبؤهالت من نفس املستوى ومباٍن ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
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القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع   )ج(
ق تــشجيع التعلــيم املخــتلط وغــريه مــن مــستويات التعلــيم ويف مجيــع أشــكاله عــن طريــ

أنواع التعلـيم الـيت تـساعد يف حتقيـق هـذا اهلـدف، وال سـيما عـن طريـق تنقـيح كتـب                         
 الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

 نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛ )د(
لتعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم             نفس الفرص للوصول إىل برامج ا      )هـ(

هتــدف إىل أن تــضيِّق، يف أقــرب وقــت  الكبــار وحمــو األميــة الوظيفيــة، وال ســيما الــيت  
 ممكن، أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

ــرامج      خفــض  )و( ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة، قب معــدالت ت
 ن املدرسة قبل األوان؛للفتيات والنساء الالئي ترك

 نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز(
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــدَّدة للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســر         )ح(

 .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة
 النظـر عـن األصـل القـومي أو العنـصر            أرمينيا احلـق يف التعلـيم، بغـض       تكفل مجهورية    - ١٢٧
ــسياسي أو غــريه مــن املعتقــدات أو األصــل        أو ــدة أو املعتقــد ال ــة أو العقي ــوع اجلــنس أو اللغ ن

 .االجتماعي أو الثروة أو أي مركز آخر
 : من الدستور على ما يلي٣٩وتنص املادة 

وميكـن أن   . ونالتعليم العام األساسي إجباري، إالّ يف احلاالت اليت ينص عليها القـان           ”
 .حيدِّد القانون مستوى أعلى للتعليم اإللزامي

 .والتعليم الثانوي يف مؤسسات الدولة التعليمية جماين”
 .ُيَعرِّف القانون مبادئ استقالل مؤسسات التعليم العايل”
 .ُيحدِّد القانون إجراءات إنشاء املؤسسات التعليمية وطرق تشغيلها”
يم العايل اجملاين يف مؤسـسات التعلـيم العـايل وغريهـا مـن             لكل املواطنني احلق يف التعل    ”

مؤسسات التعليم التخصصي التابعة للدولة، وذلك على أساس املنافسة وفقاً ملـا يـنص              
وسوف توفِّر الدولة، يف احلاالت وبالوسـائل الـيت يـنص عليهـا القـانون،       . عليه القانون 

 التعلــيم العــايل وغريهــا مــن املــساعدة املاليــة وغريهــا مــن أشــكال املــساعدة مؤســسات
 .“املؤسسات اليت تقّدم برامج تعليمية متخصصة وكذلك إىل الطالّب
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 أقّرت اجلمعية الوطنية جلمهورية أرمينيا قـانون التعلـيم، معـزِّزة بـذلك              ١٩٩٩يف عام    - ١٢٨
 .ويكفل هذا القانون أيضاً املساواة بني الرجل واملرأة. تطوير النظام التعليمي

 الـذي   ٢٠٠٥-٢٠٠١ أُقّر الربنامج احلكومي لتطوير التعلـيم للفتـرة          ٢٠٠١ عام   ويف - ١٢٩
 .يهدف إىل وضع األسس لتطوير التعليم وكفالة التنمية االجتماعية االقتصادية

 أقّرت حكومة مجهورية أرمينيا ورقة استراتيجية احلد من الفقـر الـيت             ٢٠٠٣ويف عام    - ١٣٠
مان جـودة وتـوفُّر التعلـيم علـى كافـة املـستويات وإمكانيـة               يتمثّل أحد أهدافها الرئيـسية يف ضـ       

 .الوصول إليه
وحيــدِّد هــذا . فــوق اجلــامعيالتعلــيم  اعُتمــد قــانون التعلــيم العــايل و ٢٠٠٤ويف عــام  - ١٣١

القــانون مبــادئ سياســات الدولــة يف جمــال التعلــيم العــايل مثــل الوصــول إىل التعلــيم مــن حيــث  
وحيدِّد القانون أيـضاً احلريـات األكادمييـة للطـالب          . ما إىل ذلك  القدرات والتنافس والشفافية و   

وعلى وجه التحديد يتمتـع الطـالب بـاحلق يف اختيـار التخـصص              . وهيئات التدريس والباحثني  
واملؤسسة التعليمية ونوع الربنامج الدراسي الذي يريـدون فـضالً عـن حـق املـشاركة يف النظـر                   

 .نشطة اجلامعية ويف أعمال هيئاهتا املنتخبةيف مجيع املسائل اليت تؤثّر على األ
، وإعداد األطفال لدخول املدرسـة      بغية كفالة فرص الوصول إىل التعليم قبل املدرسي        - ١٣٢

 يف مجيــع منــاطق أرمينيــا تنظــيم دورات قــصرية األجــل لألطفــال يف ســن ٢٠٠٣بــدأ منــذ عــام 
ــل املدرســي       ــسادسة غــري املــسجَّلني يف نظــام التعلــيم قب  مت طبــع كّراســات التمــارين   وقــد. ال

 .وكُتيِّبات الدراسة هلذه الدورات
ويف جمــال األعمــال الراميــة إىل إصــالح التعلــيم العــام، يــوىل اهتمــام خــاص ملــشروع     - ١٣٣

ويف إطــار هــذا . إصــالح متويــل التعلــيم وإدارتــه الــذي يــتم متويلــه بقــروض مــن البنــك الــدويل  
.  الكتـب املدرسـية وتوزيعهـا علـى تالميـذ املـدارس            الربنامج مت إجياد حل كامـل ملـشكلة إنتـاج         

واهلـدف مـن هـذا النظـام هـو تـوفري الكتـب              . وبدأ العمل بنظام لتأجري الكتب املدرسية املقّررة      
يف الوقـت نفـسه مت   و. املدرسية األساسية الـيت تقررهـا وزارة التربيـة والعلـوم جبمهوريـة أرمينيـا              

يكفـل إنتـاج الكتـب املدرسـية وفقـاً الحتياجـات            إنشاء صندوق تداول الكتب املدرسية الذي       
 مــن التالميــذ الــذين يعــانون مــن احلرمــان،  ٪ ١٠ونتيجــة هلــذا الربنــامج يــتم تزويــد  . املدرســة

 .بالكتب املدرسية بدون مقابل
 اجلاريـة   بالعمليـات واليوم جيري ربط سياسات أرمينيا يف جمال تطوير منظومة التعلـيم             - ١٣٤

ــاً يف اجملتمــع ال  ــدويل حالي ــدماج يف    .تعليمــي ال ــستهدف االن ــذ سياســات ت ــا بــصدد تنفي  وأرميني
منظومة التعليم الدولية اليت تتوقع أن يكون هيكل وحمتوى التعليم متوافقاً مع متطلبات اجملتمـع               
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ومن هـذا املنطلـق ُتَعلَّـق أمهيـة خاصـة علـى التعـاون الـدويل يف                  . الدميقراطي والعالقات السوقية  
 . كافة مستوياتهميدان التعليم على

ــن           - ١٣٥ ــدٍد م ــن ع ــساعدة م ــاً مب ــل املدرســي، جيــري حالي ــيم قب ــام التعل ــة إصــالح نظ وبغي
التعليم قبل املدرسـي والوصـاية      ”املنظمات الدولية تنفيذ برامج لتطوير هذا امليدان منها حتديداً          

. “لحنـو تـوفري تعلـيم جـامع لألطفـا     ”  و ؛“خطوة خطوة ”  و ؛“تثقيف األبوين  ”و “والتنمية
 مؤسـسة خطـوة   ومنظمة الرؤية العامليـة و    ويف هذه الربامج اليت ُتنفَّذ حالياً بدعم من اليونيسيف          

 واآلبـاء وممثلـي اجملتمـع احمللـي كمـا مت             املرحلـة قبـل املدرسـية       معلمـي  مت تـدريب  خطوة اخلرييـة    
 . مواد تدريسيةتطوير
 آبـــاء األطفـــال  اآلبـــاء إىل تزويـــدتثقيـــفوعلـــى وجـــه اخلـــصوص، يهـــدف برنـــامج  - ١٣٦

واألوصياء عليهم باملعرفة واملهارات الالزمة فضالً عن توسيع نطاق مـشاركة اآلبـاء واألطفـال        
ــة    ــاً  . يف التعلــيم قبــل املدرســي مــن خــالل إدخــال خــدمات بديل ــامج دعمــاً تعليمي ــوفِّر الربن وي

 يف  يـة التعليميـة   لكـي تبـدأ العمل    سيما لألطفال الذين مل يتلقو تعليماً سابقاً لـدخول املدرسـة             ال
 .سليمالنحو الاألسر على 

 تتـضمن الـيت   “ التربيـة املدنيـة   ”وتواصل مدارس التعليم العام يف أرمينيا تـدريس مـادة            - ١٣٧
 ،)الــصف التاســع(“ التربيــة املدنيــة”، و )الــصف الثــامن(“ حقــوق اإلنــسان”: ثالثــة مواضــيع

واهلـدف  . ب معلّمـي املـدارس    وقـد متـت إعـادة تـدري       ). الـصف العاشـر   (“ الدولة والقانون ” و
 .هذه املواد هو تعليم األطفال احترام املبادئ الدميقراطيةالرئيسي لتدريس 

تـدريس  ) ٧-١الـصفوف   (وبقدر كبري من النجاح يتواصل يف مـدارس التعلـيم العـام              - ١٣٨
. الذي يتم االضـطالع بـه بـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة             “ املهارات احلياتية ”مادة  

ــل    و ــن قبيـ ــيع مـ ــادة مواضـ ــذه املـ ــاول هـ ــسانية ”تتنـ ــديات اجلنـ ــرة ”و “ التحـ ــرتل واألسـ “ املـ
ــز” و ــاتاحلقـــوق والوا”و “ التمييـ ــسائل   “جبـ ــاء الـــضوء علـــى املـ ــدورها إلقـ ، تـــستهدف بـ

ــسانية ــذه         . اجلن ــدريس ه ــة لت ــة الالزم ــواد الربناجمي ــداد امل ــب العاجــل إع ــتم يف القري وســوف ي
املـستقبل  ب املـسائل املتـصلة   وسـوف يتـضّمن الربنـامج   . اسـع والت يف الـصفني الثـامن     املوضوعات

.  ومواضــيع أخــرىدالــوظيفي وأســلوب احليــاة الــصحي والــوعي البيئــي والتعامــل مــع اإلجهــا  
وقــد مت بالفعــل إعــداد . وُيعَتــزم أيــضاً اإلدخــال التــدرجيي هلــذه املــواد يف مجيــع مــدارس أرمينيــا 

.  مدرسـة يف اجلمهوريـة  ٣٠اليـاً تقييمـه يف   ، وجيـري ح  “أسلوب احلياة الـصحي   ”برنامج مادة   
ويتضّمن الربنامج أيضاً دروساً يف املسائل اجلنسانية ومساواة املـرأة والقـضاء علـى العنـف ضـد         

 .املرأة
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وبغيــة اســتخدام أســاليب جديــدة للتــدريس إىل جانــب هــذه املــادة، ســوف يــتم مجــع  - ١٣٩
 . التثقيف اجلنسي تتناول طباعة كتباألعمار كما ستتممواد لألطفال يف خمتلف 

أساسـيات االسـتعداد للحيـاة      ” كلية موضوع    ٥٠وتتضّمن قائمة املواد االختيارية يف       - ١٤٠
ــرية ــشمل  . “األسـ ــا تـ ــية يف  كمـ ــاهج الدراسـ ــوع  ٢٠املنـ ــة موضـ ــف  ” كليـ ــيات التثقيـ أساسـ
 .“اجلنسي
الــيت “ أساســيات علــم األخــالق” مــادةُتــَدرَّس يف بعــض مؤســسات التعلــيم العــايل  و - ١٤١

يتعرَّف بفضلها الطالّب على األسـس األخالقيـة الـيت ينبغـي أن تقـوم عليهـا العالقـات املتبادلـة                     
 .بني اجلنسني

وجيــري أيــضاً إعــداد مــواد وتقنيــات التــدريب الالزمــة الــيت تــستهدف تغــيري الــصور      - ١٤٢
 .النمطية للجنسني

 للجمهــــور ويــــنص برنــــامج العمــــل الــــوطين أيــــضاً علــــى تنظــــيم دورات خاصــــة   - ١٤٣
وســوف . والشخــصيات الــسياسية فــضالً عــن املــوظفني احلكــوميني، بــشأن املــسائل اجلنــسانية 

ُتدرج املسائل اجلنسانية يف الكتب املدرسية املقّررة واملناهج الدراسـية وسـوف حتتـوي الكتـب                
 . معلومات عن حقوق املرأة واملسائل اجلنسانية علىاملدرسية املقررة لطالب الصفوف العليا

 وكفالة املساواة بـني اجلنـسني للمعلمـني، مت اسـتخدام          ضمان اجتماعي ولتوفري شبكة    - ١٤٤
 ٪٢٠ني اليت هـي حاليـاً أعلـى بنـسبة            لزيادة أجور املعلِّم   ٢٠٠٥أموال من ميزانية البلد يف عام       

 وذلـك يف    ٢٠٠٩ مومن املتـوخى زيـادة أجـور املعلِّمـني قبـل عـا            . من متوسط األجور يف البلد    
 .مكانيات امليزانية احلكومية ألرمينياحدود إ
 إلصـالح التعلـيم الثـانوي، مت تقلـيص عـدد املعلِّمـني ودمـج          يويف إطار برنامج منوذج    - ١٤٥

وتعمل حالياً وزارة التربية والعلـوم إىل     . الطالباملدارس اليت ال يوجد هبا سوى عدد قليل من          
نــامج لتقـدمي الــدعم للمعلّمـني الــذين    االجتماعيـة علــى تنفيـذ بر  والقــضاياجانـب وزارة العمـل   
االســـتفادة املُثلـــى مـــن الكـــوادر املدرســـية والـــدعم ”ويف إطـــار برنـــامج . يفقـــدون وظـــائفهم

، ُيمـنح هــؤالء املعلّمـون تعويــضاً ماليـاً إضــافياً وُتـنظَّم هلــم دورات تـدريب مهــين      “االجتمـاعي 
منـهم   ٪ ٩٠علمـاً،   م١ ٤٦٠ مت إشـراك مـا جمموعـه    ٢٠٠٥ويف عـام    . وخدمات سيكولوجية 
 . نساء، يف هذا الربنامج

يف حجــم العمــل يف اجملــال ولــوحظ يف الــسنوات األخــرية حــدوث اخنفــاض ملحــوظ   - ١٤٦
 وقــد كــان هــذا . يف هــذا اجملــالكمــا حــدث اخنفــاض يف التمويــل احلكــومي . العلمــي والــتقين
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ــاتج ٪٠,٣التمويـــل ميثّـــل  ــام   مـــن النـ ــ ٪٠,٢ و ١٩٩١احمللـــي اإلمجـــايل لعـ  ٢٠٠٣امي يف عـ
 .ومن الناحية العددية تفوق أعداد الرجال أعداد النساء يف التعليم فوق اجلامعي. ٢٠٠٥ و

يف اجتـذاب الـشباب إليـه مت تطـوير برنـامج لإلصـالح       وولكفالة توّسع اجملـال العلمـي        - ١٤٧
 .٢٠٠٥ يف عام ٪٣٧,٥فقد ُرفَعت أجور العلماء والباحثني املشاركني بنسبة . جمال العلوم

ومـا فتئـت وكالـة    . وتتواصل برامج اإلدماج االجتماعي لالجئني العائـشني يف أرمينيـا          - ١٤٨
ــة  اهلجــرة ــوزارة اإلدارة اإلقليمي مبــساعدة مــن واالشــتراك مــع وزارة التربيــة والعلــوم  ب التابعــة ل

ــّدم  ــديات تق ــذ عــام  البل ــامج  ١٩٧٧ من ــة  د” يف إطــار برن ــة األرمني ــيم اللغ ــاطقني ورات تعل للن
نيــة الجــئني علــى التحــّدث باللغــة األرمبــرامج تعليميــة خاصــة هتــدف إىل مــساعدة ال ،“بغريهــا

 .نيةلثقافة والعادات والتقاليد األرمبطالقة ومعرفة التاريخ وا
 مـن   ٢,٧٤ مـن ميزانيـة الدولـة أو         ٪١٤,٦ كـان متويـل التعلـيم ميثّـل          ٢٠٠٥ويف عام    - ١٤٩

وألغـراض  ). ٪٤,٧ (فقـط بة املئويـة الدوليـة      الناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما يعـادل نـصف النـس          
 علــى ٢٠٠٠ و ١٩٩١ يف عــامي ٪٢ و ٪٧,٢ أن هــذا الــرقم كــان يــساوي  يالحــظاملقارنــة 
 .التوايل
 من متويل النظـام التعليمـي يـذهب إىل التعلـيم            ٪ ٨٤,٥ كان حوايل    ٢٠٠٥ويف عام    - ١٥٠

امعي التخصــصي يــشكّل وكــان التمويــل احلكــومي للتعلــيم العــايل وفــوق اجلــ  . الثــانوي العــام
 ؛ والتعلـيم االبتـدائي      ٢,٦ من إمجايل ميزانية التعليم احلكومية؛ والتعلـيم الثـانوي املهـين             ٪٧,٥

 ٪١,٢ و ٪٣أمــا التمويــل احلكــومي للتعلــيم غــري الرمســي وتعلــيم الكبــار فيبلــغ  . ٪١,٢املهــين 
 .على التوايل

ي والتعلـيم غـري املدرسـي إىل         مت نقـل مؤسـسات التعلـيم قبـل املدرسـ           ١٩٩٦ويف عام    - ١٥١
أمـا املؤسـسات التعليميـة      . هيئات احلكم احمللي وهي متّول حالياً من ميزانيات اجملتمعـات احملليـة           

 .غري احلكومية فال تتلقى متويالً من الدولة
ويشري حتليل البيانـات اإلحـصائية إىل أنـه ال يوجـد يف أرمينيـا متييـز علـى أسـاس نـوع                        - ١٥٢

 الغايـة وقد حتققت بالكامل يف مجهوريـة أرمينيـا         . ب على أي مستوى تعليمي    اجلنس بني الطالّ  
تعزيـز املـساواة    (اليت أعلنتها األمم املتحدة وهـي       و لأللفية   ٣ املنصوص عليها يف اهلدف اإلمنائي    

الـيت تـشمل إهنـاء التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس                ) وتوسيع نطـاق حقـوق املـرأة      بني اجلنسني   
وعلـى وجـه التحديـد يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي وذلـك               (ات التعليميـة    على خمتلف املـستوي   

 ).٢٠١٥ ويف جمال التعليم املهين حبلول عام ٢٠٠٥حبلول عام 
جيل األوالد والبنـات  تـس وقد بدأ يف أرمينيا منذ القرن التاسع عشر التقليد املتمثّـل يف    - ١٥٣

 .يف التعليم االبتدائي على قدم املساواة
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ــام و - ١٥٤ ــة   ٢٠٠٥يف عـ  كـــان املتوســـط القطـــري اللتحـــاق األطفـــال باملـــدارس االبتدائيـ
. ٪٩٢,١يـساوي   ) ٨-١الـصفوف   (يف املدارس األّوليـة     و ٪٩١,٨يساوي  ) ٣-١الصفوف  (

الـصفوف  ( بالنسبة ملـدارس التعلـيم الثـانوي العـام           ٪٨٩,٢كما كان املتوسط القطري يساوي      
لتعليم الثانوي الذي يـشمل املدرسـة   ية أرمينيا، يعَترب اقانون التعليم يف مجهور   ل ووفقاً). ١٠-١

وجــدير بالــذكر أنــه وفقــاً لإلحــصاءات تبلــغ نــسبة اإلملــام .  الثانويــة إلزاميــاًةرســاالبتدائيــة واملد
 .٪٩٩,٨بالقراءة والكتابة أو مستوى التعليم يف أرمينيا 

مـن   (٪٢١,٥ملدرسـي    بلغت نسبة امللتحقني مبؤسسات التعليم قبل ا       ٢٠٠٥ويف عام    - ١٥٥
 ٪٥٠,٦ومتثّـل البنـات     ).  سـنوات  ٦ و   ١العدد اإلمجايل للتالميذ الذين تتـراوح أعمـارهم بـني           

 .من العدد اإلمجايل
، كانــت النــسب املئويــة لــألوالد والبنــات )٨-١الــصفوف (التعلــيم األّويل العــام ويف  - ١٥٦

الفــرق الــضئيل أساســاً إىل ويرجــع هــذا .  علــى التــوايل٪٤٨,٥ و ٪٥١,٥متـساوية تقريبــاً أي  
بيد أن امليزان قد أخذ مييل يف الـسنوات األخـرية لـصاحل البنـات يف الـصفوف            . عوامل دميغرافية 

 علــى ســبيل املثــال كانــت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الــسنة الدراســية . الدراســية العليــا يف املــدارس 
 . من العدد اإلمجايل للطلبة٪٥١,٦نسبة البنات يف الصفوف العليا متثّل 

، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ففي العـام الدراسـي      . وعدد البنات أكرب أيضاً يف جمال التعليم املهين        - ١٥٧
 ٪٦٦,٤كان هناك فرق ملموس يف مدارس التعلـيم املهـين الثانويـة حيـث بلغـت نـسبة البنـات                     

وخالل السنوات اخلمس املاضية بصفة خاصة، أخذ عـدد البنـات           . من العدد اإلمجايل للطالب   
 . على السواءغري اجملاينلتدريب اجملاين والتدريب يزداد يف جمايل ا

كمــا أن نــسبة  .  مــن الطــالب ٪٥١,٥ويف مؤســسات التعلــيم العــايل متثّــل البنــات      - ١٥٨
 .التحاق الفتيات مبؤسسات التعليم العايل غري احلكومية مرتفعة أيضاً

دد  مـن العـ    ٪٥١,٥ كانت نـسبة البنـات تـساوي         ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف العام الدراسي     - ١٥٩
ــة و     ــايل احلكوميـ ــيم العـ ــسات التعلـ ــالب يف مؤسـ ــايل للطـ ــالّب  ٪٦٤,٧اإلمجـ ــع طـ ــن مجيـ  مـ

 ٪٤٤,٨ويف مؤسسات التعليم العايل احلكوميـة، متثّـل البنـات نـسبة             . املؤسسات غري احلكومية  
 .غري اجملاين من نظام الدراسة ٪٥٤من جمموع الطالب يف نظام الدراسة اجملاين و 

االقتــصاد : مؤســسات التعلــيم العــايل أكــرب يف التخصــصات التاليــة أعــداد البنــات يف و - ١٦٠
 .والقانون والرعاية الصحية والتعليم واآلداب

 مــن ٪٦٣,٢فالــذكور ميثّلــون . أمــا يف نظــام التعلــيم فــوق اجلــامعي فالــصورة خمتلفــة   - ١٦١
لـب أعـداد     املرّشح يف العلوم بينما تغ      على درجة  العدد اإلمجايل للطالب الذين يبتغون احلصول     

ومتثّـل  . ٪٥٨,٦لن  الالئـي يـشكِّ   والنساء الالئي يعملن من أجل احلصول على درجة املاجستري          
 . من طالّب الدكتوراة٪٢٩,٤النساء 
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.  للجيل األصغر سناً فرصـة لاللتحـاق مبـدارس يف اخلـارج          الدولوتتيح االتفاقات بني     - ١٦٢
 .لعايل يف اخلارج من الدارسني يف مؤسسات التعليم ا٪٣٠ومتثّل البنات 

ــصفة        - ١٦٣ ــساء ب ــدريس مــن الن ــات الت ــألف هيئ ــل املدرســي، تت ــيم قب ويف مؤســسات التعل
 . من املعلمني يف مدارس التعليم العام٪٨٣,٧تشكّل النساء نسبة كما رئيسية، 
.  يف عــدد النــساء يف جمــال اإلدارة يف النظــام التعليمــي    تهوُتــشاَهد أيــضاً زيــادة نــسب    - ١٦٤

 وحـوايل   ٢٠٠٣ يف عـام     ٪٣٧,٨متثيل املرأة يف فئة مديري مدارس التعليم العـام          وكانت نسبة   
 .٢٠٠٥ يف عام ٪٣٩,٨ وحوايل ٢٠٠٤ يف عام ٪٣٩,٤
ــساء   - ١٦٥ ــة    ٪٧٦,٧ومتثّــل الن ــة احلكومي ــيم املهــين الثانوي  مــن املعلّمــني يف مؤســسات التعل

 . يف مؤسسات التعليم العايل٪٤٥,٣ و
 مـن احلاصـلني علـى       ٪١٧,١ و من العـاملني يف جمـال العلـوم          ٪٤٦,٦ وتشكّل النساء  - ١٦٦

 . من احلاصلني على درجة مرشح يف العلوم٪٤٢,٣درجة الدكتوراة و 
وتدل األرقام املذكورة أعـاله علـى أن توزيـع اجلنـسني يف هيئـات التـدريس يف اجملـال                     - ١٦٧

س مـن عـدٍد متزايـد مـن         ففي جمـال التعلـيم العـام تتـألف هيئـات التـدري            . التعليمي غري متساوي  
 ). من املدرسني٪٨٤متثّل النساء نسبة (النساء 
ومن ناحيـة أخـرى، توجـد       . ومن ناحية، كانت للمرأة تقليدياً الغلبة يف ميدان التعليم         - ١٦٨

 وهـي   -فمنـذ مطلـع التـسعينات       . عوامل اقتصادية اجتماعية تساعد على اسـتمرار هـذه الغلبـة          
 وحـىت اليـوم، يالَحـظ أن        - االقتـصادية    -لبلـد االجتماعيـة      ظروف ا  تدهورت فيها بشدة  فترة  
 االجتمــاعي يؤديـان إىل هــروب الكـوادر ذات الكفــاءة   الـضمان  األجــور وضـعف شــبكة  تـدين 

 .العالية من النظام التعليمي، وأن كثرياً من الرجال يفضلون ترك مهنة التدريس
ــة يف جمــال التعلــيم هــو  وبــصفة عامــة، جتــدر اإلشــارة إىل أن اهلــدف األساســي لل   - ١٦٩ دول

ل عـامالً   كفالة جودة التعليم على كافة املستويات وإمكانية الوصول إليه، نظراً ألن التعلـيم ميثِّـ              
 . االقتصادية-ختفيض حدة الفقر وحتقيق التنمية االجتماعية هاماً من عوامل 

 
 :عدد األطفال يف مؤسسات التعليم قبل املدرسي احلكومية

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة

 ٦٢٣ ٦٣٧ ٦٨٢ ٦٨١ مؤسسات التعليم قبل املدرسي
 ٢٢ ٤٨٨ البنات

)٥٠,١٪( 
٢٣ ٢٤٧ 

)٥٠,٤٪( 
٢٢ ٦١٨ 

)٤٩,٧٪( 
٢٤ ١٨٦ 

)٥٠,٦٪( 
 ٢٢ ٣٦١ األوالد

)٤٩,٩٪( 
٢٢ ٨٩٤ 

)٤٩,٦٪( 
٢٢ ٨٥٢ 

)٥٠,٣٪( 
٢٣ ٦٠٥ 

)٤٩,٤٪(  
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 هيئات التدريس يف مؤسسات التعليم قبل املدرسي احلكومية
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة
 ٥ ٠٦٠ ٤ ٩٢٠ ٥ ٣٣٣ ٥ ٣٩٧ :عدد املعلمني اإلمجايل

 ٥ ٣٩٤ املعلمات
)٩٩,٩٪( 

٥ ٣٢٩ 
)٩٩,٩٪( 

٤ ٩١٢ 
)٩٩,٨٪( 

٥ ٠٥٥ 
)٩٩,٩٪(   

 عدد الطالب يف مدارس التعليم العام احلكومية
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة
 ١ ٤٢٧ ١ ٤٠٠ ١ ٤٣٩ ١ ٤٨١ مدارس التعليم العام

 ٤٧١ ٣١٦ ٤٨١ ١٨٤ ٤٩٨ ٤٥٠ ٥٢٠ ٥٧٩ د الطالب اإلمجايلعد
 ٢٥٨ ٦٥٣ الطالبات

)٤٩,٧٪( 
٢٤٦ ١١٨ 

)٤٩,٤٪( 
٢٣٧ ١٨٣ 

)٤٩,٣٪( 
٢٣١ ٧٤٧ 

)٤٩,٢٪( 
 ٣٦٩ ٨٠٢ ٣٨٥ ٢٤٩ ٤٠٢ ٩٥٧ ٤٢٤ ٣٧٢ )٨-١الصفوف (الطالب 
 ٢٠٨ ٠٢٩ الطالبات

)٤٩٪( 
١٩٦ ١٧١ 

)٤٨,٦٪( 
١٨٧ ٢٩١ 

)٤٨,٦٪( 
١٧٩ ٣٠٦ 

)٤٨,٥٪( 
ــدد ال -٩الـــصفان (طـــالب عـ

١٠( 
١٠١ ٥١٤ ٩٥ ٩٣٥ ٩٥ ٤٩٣ ٩٦ ٢٠٧ 

 ٥٠ ٦٢٤ اتالطالب
)٥٢,٦٪( 

٤٩ ٩٤٧ 
)٥٢,٣٪ ( 

٤٩ ٨٩٢ 
)٥٢٪( 

٥٢ ٤٤١ 
)٥١,٦٪(   

 هيئة التدريس يف مدارس التعليم العام احلكومية
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة

 ٤١ ٧٢١ ٤٤ ٠٩٧ ٤٥ ٩٦٧ ٥٤ ٢٧٦ عدد املعلمني اإلمجايل

 ٤٥ ٢٤٥ املعلمات
)٨٣,٤٪( 

٣٨ ٤٥١ 
)٨٣,٦٪( 

٣٦ ٨٢٧ 
)٨٣,٥٪( 

٣٤ ٩٠٨ 
)٨٣,٧٪( 

  
 عدد الطالب يف مؤسسات التعليم املهين احلكومية

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة

مؤســــسات التعلــــيم املهــــين الثــــانوي    
 وفروعها

٨٣ ٨١ ٨١ ٧٧/٥ 

 ٢٧ ٨٣٧ ٢٧ ٨٠٥ ٢٨ ٦٣٦ ٢٧ ٥٨٤ الطالبعدد 
 ١٨ ٤٩٧ ١٨ ٨٨٢ ١٩ ٧٨٤ ١٨ ٤٧٥ الطالبات
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة
)٦٦,٤( )٪٦٧,٥( )٪٦٩( )٪٦٦,٩٪( 

 ٦ ٦٨٠ ٦ ٢٠٠  ٥ ٦٨٩ ٦ ١٩٤ الطالب الذين يدرسون جماناً
 ٤ ٢٨٧ الطالبات الالئي يدرسن جماناً

)٦٩,٢٪( 
٤ ٣٣١ 

)٧٦,١٪( 
٤ ٥٣١ 

)٧٣٪( 
٤ ٤٤٧ 

)٦٦,٦٪( 
 ٢١ ١٥٧ ٢١ ٦٠٥ ٢٢ ٩٤٧ ٢١ ٣٩٠ الطالب الذين يدفعون رسوماً دراسية

 ١٤ ١٨٨ دفعن رسوماً دراسيةالطالبات الالئي ي
)٦٦,٣٪( 

١٥ ٤٥٣ 
)٦٧,٣٪( 

١٤ ٣٥١ 
)٦٦,٤٪( 

١٤ ٠٥٠ 
)٦٦,٤٪(   

 هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم املهين الثانوي احلكومية
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة

 ٣ ٧٤١ ٣ ٨٨٨ ٤ ٢١٧ ٤ ١٥٧ عدد احملاضرين اإلمجايل

 ٣ ٠٤٤ احملاضرات
)٧٣,٢٪( 

٣ ١٤٩ 
)٧٤,٦٪( 

٢ ٩٨٧ 
)٧٦,٨٪( 

٢ ٨٧١ 
)٧٦,٧٪( 

 
 عدد الطالب يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة

 ٢٢/١١ ٢٠/١٠ ٢٠/١٠ ٢٠/١٠ مؤسسات التعليم العايل وفروعها
 ٧٣ ٧١٦ ٦٢ ٤٩٩ ٥٥ ٩٢٨ ٥٤ ٠٦٤ عدد الطالب

 ٢٦ ٨٧٢ الطالبات
)٤٩,٧٪( 

٢٨ ٧٨١ 
)٥١,٤٦٪( 

٣٢ ٦٣٦ 
)٥٢,٢٪( 

٣٨ ٠٠٧ 
)٥١,٥٪( 

العــــدد اإلمجــــايل للطــــالب يف نظــــام    
 الدراسة اجملانية

١٩ ٨٦٩ ١٩ ٧٠٨ ١٩ ١٨٩ ١٨ ٧٢٦ 

 ٨ ٦٦٩ الطالبات يف نظام الدراسة اجملانية
)٤٦,٣٪( 

٨ ٨٢٢ 
)٤٦٪( 

٨ ٨٩٤ 
٤٥,١٪( 

٨ ٩١٢ 
)٤٤,٨٪( 

العــــدد اإلمجــــايل للطــــالب يف نظــــام    
الدراسة القائم على دفع رسوم دراسية

٥٣ ٨٤٧ ٤٢ ٧٩١ ٣٦ ٧٣٩ ٣٥ ٣٣٨ 

القـائم علـى    الطالبات يف نظام الدراسـة      
  دراسيةدفع رسوم

١٨ ٢٠٣ 
)٥١,٥٪( 

١٩ ٩٥٩ 
)٥٤,٣٪( 

٢٣ ٧٤٢ 
)٥٥,٦٪( 

٢٩ ٠٩٥ 
)٥٤٪(   
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نسبة الطالبات املئوية من العدد اإلمجايل للطالب يف مؤسـسات التعلـيم العـايل احلكوميـة             
 )حسب التخصص(

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة
 ٩ ٤٩١ ١٥ ٨٢١ ١٣ ٦١٠ ١٢ ٥٧٣ ، عدد الطالب اإلمجايلداالقتصا
 ٤ ٩٥٤ الطالبات

)٣٩,٤٪( 
٦ ١٢٠ 

)٤٤,٩٪( 
٧ ٨٠٠ 

)٤٩,٣٪( 
٤ ٤٢٦ 

)٤٦,٦٪( 
 ٣ ٣٢٩ ٢ ٥٠٦ ١ ٩٣٧ ١ ٨٢١ القانون، عدد الطالب اإلمجايل

 ٦٠٤ الطالبات
)٣٣,١٦٪(

٦٧٨ 
)٣٥٪( 

٧٨٩ 
)٣١,٥٪( 

١ ١٥٧ 
)٣٤,٧٪( 

عــدد ى، الرعايــة الــصحية وألعــاب القــو
 الطالب اإلمجايل

٥ ٣٣٥ ٥ ٣٢٦ ٤ ٣٨٧ ٤ ٣٠١ 

 ١ ٤٦٩ الطالبات
)٣٤,١٥٪(

٢ ٠١٢ 
)٤٥,٨٪( 

٣ ٣٣١ 
)٦٢,٥٪( 

١ ٦٣٠ 
)٣٠,٥٪( 

 ١٤ ٣٢٥ ١٠ ٣٢١ ٩ ٢٢٠ ٩ ٣٠٣ التعليم، عدد الطالب اإلمجايل
 ٦ ٣٠١ الطالبات

)٦٧,٧٪( 
٦ ٢٠١ 

)٦٧,٢٪( 
٧ ٥٥٥ 

)٧٣,٢٪( 
١٣ ٤٠١ 

)٩٣,٥٪( 
عــــدد سينمائي، الفنــــون والتــــصوير الــــ

 اإلمجايلالطالب 
٤ ١٤٥ ٢ ٥٠٣ ٢ ٣٠٣ ٢ ٥٠٤ 

 ١ ٢٩٥ الطالبات
)٥١,٧٪( 

١ ٠١٠ 
)٤٣,٨٪( 

١ ٦٩٨ 
)٦٧,٨٪( 

٢ ٢١٣ 
)٥٣,٤٪( 

  
 هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ :السنة

 ٩ ٧٦٣ ٩ ٣٩٠ ٨ ٩٧٥ ٨ ٤٩٥ العدد اإلمجايل ألعضاء هيئة التدريس

 ٣ ٩٠٦ عضوات هيئة التدريس
)٤٥,٩٧٪(

٤ ٠٤٧ 
)٤٥٪( 

٤ ٢٨٠ 
)٤٥,٦٪( 

٤ ٤٢٦ 
)٤٥,٣٪( 
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 فوق اجلامعي التعليم  
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة
 ٣ ٥٤١ ٣ ٠٣٠ ٢ ٥٣٠ ١ ٨٧١ عدد طالب املاجيستري
 ٩٧٢ عدد طالبات املاجيستري

)٥١,٩٪( 
١ ٢٦٦ 

)٥٠٪( 
١ ٦٦٨ 

)٥٥٪( 
٢ ٠٧٧ 

)٥٨,٦٪( 
 ١ ٥٢٨ ١ ٤٩٠ ١ ٣٧٧ ١ ٢٩٢ العلوم درجة املرشح يف عدد طالب

 ٤٤٣ عدد طالبات درجة املرشح يف العلوم
)٣٤,٢٨٪(

٤٨٨ 
)٣٥,٤٣٪(

٥٤٢ 
)٣٦,٤٪( 

٥٦٣ 
)٣٦,٨٪( 

 ٣٤ ٣٠ ٢٨ ٢٨ عدد طالب الدكتوراة 
 ٦ طالبات الدكتوراة 

)٢١,٤٢٪(
٨ 
)٢٨,٥٧٪(

٨ 
)٢٦,٦٪( 

١٠ 
)٢٩,٤٪( 

 
 مؤسسات البحوث واألخصائيون  

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ١٠٢ ٩٣ ٩٩ ٩٦ مؤسسات البحوث
 ٦ ٨٩٢ ٦ ٦٨٥ ٦ ٢٧٧ ٦ ٧٣٧ عدد األخصائيني اإلمجايل

 ٣ ٠٦٥ األخصائيات
)٤٥,٤٩٪(

٢ ٨٤٢ 
)٤٥,٢٧٪(

٢ ٩٦١ 
)٤٤,٣٪( 

٣ ٢٠٩ 
)٤٦,٦٪( 

 ٥٤٢ ٤٨٧ ٤٩٦ ٤٧٦ محلة الدكتوارة يف العلوم
النساء احلائزات علـى درجـة الـدكتوارة        

 لعلوميف ا
٨٣ 

)١٧,٤٣٪(
٨٧ 

)١٧,٥٤٪(
٨١ 

)١٦,٦٪( 
٩٣ 

)١٧,١٪( 
 ٢ ٠٢٩ ١ ٨١١ ١ ٦٩٨ ١ ٧٥٨ محلة درجة املرشح يف العلوم

النساء احلائزات على درجـة املرشـح يف        
 العلوم

٦٨٨ 
)٣٩,١٪( 

٦٧٢ 
)٣٩,٥٧٪(

٧٣٤ 
)٤٠,٥٪( 

٨٥٩ 
)٤٢,٣٪( 

 الدائرة الوطنية لإلحصاءات: املصدر
  

 ١١املادة 
ي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى             ضول األطراف مجيع ما يقت    تتخذ الد  - ١

التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تـساوي الرجـل واملـرأة،     
 :نفس احلقوق وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ(  
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ا يف ذلــك تطبيــق معــايري  احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــ   )ب(  
 االختيار نفسها يف شؤون التوظيف؛

احلـــق يف حريـــة اختيـــار املهنـــة والعمـــل، واحلـــق يف الترقـــي واألمـــن   )ج(  
الوظيفي، ويف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقـي التـدريب وإعـادة التـدريب      

 تدريب املتكرر؛املهين، مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم وال
احلــق يف املــساواة يف األجــر، مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، واحلــق يف     )د(  

املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكـذلك املـساواة يف املعاملـة يف              
 تقييم نوعية العمل؛

احلــــق يف الــــضمان االجتمــــاعي، وال ســــيما يف حــــاالت التقاعــــد،   )هـ(  
 مـن أشـكال عـدم القـدرة          آخـر  واملرض، والعجـز، والـشيخوخة وأي شـكل       والبطالة،  

 على العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛
احلق يف الوقاية الـصحية وسـالمة ظـروف العمـل، مبـا يف ذلـك محايـة              )و(  

 .وظيفة اإلجناب
علـي يف    ملنـع التمييـز ضـد املـرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الف                    ياًتوخ - ٢

 : العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومـة والتمييـز يف              )أ(  

 الفصل من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛
ــا     )ب(   إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو مــع التمتــع مبزاي

اجتماعيــة مماثلــة دون أن تفقــد املــرأة الوظيفــة الــيت تــشغلها أو أقدميتــها أو العــالوات    
 االجتماعية؛

لتــشجيع تــوفري مــا يلــزم مــن اخلــدمات االجتماعيــة املــساندة لــتمكني   )ج(  
واملشاركة يف احليـاة     األسرية وبني مسؤوليات العمل      التزاماهتمالوالدين من اجلمع بني     

 رعاية األطفال؛تشجيع إنشاء تنمية شبكة من  طريق سيما عن العامة، وال
 يثبـت لتوفري محاية خاصـة للمـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت                   )د(  

 .مؤذية هلاأهنا 
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جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبـذه املـادة استعراضـاً               - ٣
 أو توسـيع نطاقهـا      اجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـ          يف ضوء املعرفة العلميـة والتكنولو      دورياً

 .حسب االختبار
 ومنــذ عــام .حقــوق العمــل ملــواطين أرمينيــاحيمــي دســتور مجهوريــة أرمينيــا وقوانينــها  - ١٧٠
 . بدأت ميزانية الدولة تتخذ وجهة اجتماعية٢٠٠٥
 زٍٍجمــاحلــصول علــى أجــر يف اختيــار مهنتــه و احلــق شــخصكــل لومبوجــب الدســتور،  - ١٧١

 العمالــة وحتــسني لتــشجِّيعتــدابري وظــروف عمــل مأمونــة، كمــا أن مــن واجــب الدولــة اختــاذ   
 .ظروف العمل

املـساعدة  ”و) ٢٠٠٣ (“الرواتـب التقاعديـة احلكوميـة     ”قوانني  وينظم قانون العمل و    - ١٧٢
، “احلماية االجتماعيـة يف حالـة البطالـة       ” و “العمالة” و “اإلعانات احلكومية ” و “االجتماعية

 وال سيما تلك املتصلة بالرواتب التقاعديـة        الضمان االجتماعي للسكان  املسائل املتصلة بشبكة    
ومبوجـب قـرار    . ويوىل اهتمام خـاص ملـسائل عمالـة الـشباب         . واملدفوعات االجتماعية املتنوعة  

ــشاء مركــز إرشــاد للــشباب بــشأن   ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤حكــومي مــؤرخ    مت إن
 يقتصر اهلدف منه على تقدمي املساعدة يف جمـال اإلرشـاد الـوظيفي وإجيـاد                املستقبل الوظيفي ال  

 تعزيـز القـدرة علـى املنافـسة يف سـوق            تـستهدف وظائف للشباب بل يشمل أيضاً تنفيذ تـدابري         
 .ه وما إىل ذلكاسة وحتليل سوق العمل وآفاق تطورالعمل واكتساب املهارات العملية ودر

املواد يف قانون العمـل الـيت تعـزز حـق املـواطنني الدسـتوري       وهناك جمموعة كاملة من      - ١٧٣
وقـد أقـرت    . اإلجنابيـة ة  يف محاية صحتهم ويف ظروف عمـل مأمونـة مبـا يف ذلـك محايـة الوظيفـ                 

 .الوظائف اليت تعرض الصحة للضرر أو اخلطروقائمة باملهن احلكومة 
اهليئــة اجلديــدة و مــللظــروف العويقــوي تــأثري هــذه املــواد قــانون التفتــيش احلكــومي   - ١٧٤

 للمعايري احملددة أعـاله     االمتثالرصد  لظروف العمل مكلفة ب   املنشأة مبوجب ذلك القانون وهي      
علــى وجــه التحديــد تقــوم املفتــشية بوظــائف محايــة   و).  هــذا التقريــر يف٢انظــر أيــضاً املــادة  (

 غري القـانونيني     ورصد ظروف العمل وحتديد العمال غري املسجلني أو        للعاملنياحلقوق العمالية   
يف مكـان  الذين يستخدمهم أرباب العمل؛ وحتقق يف حاالت التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس          

ــال    العمــل ــوق العم ــة حق ــدابري حلماي ــهاك ، وتتخــذ ت ــن االنت ــشي  . م ــن حــق املفت ــضاً أن ةوم  أي
 نـوع   وتستعرض احلاالت اليت تنطوي على تشغيل أو فـصل األفـراد ألسـباب تتعلـق باجلنـسية أ                 

 .أداء أعمال شاقةب النساء تكليف أو العقيدة أو االعتبارات األخرى، وهي حتظر اجلنس
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 االجتماعيـة    القومي للعمل والبحـوث    املعهد االجتماعية   والقضاياويتبع لوزارة العمل     - ١٧٥
 بتنظــيم الفنيــة فيمــا يتعلــق باملــشورة والنقابــات العماليــة عمــلأربــاب الالــذي يــزود املنظمــات و

 .ذات الصلة كما يوفر هلم املعلومات واألجورالعمل 
 االجتماعيــة واحتــاد القــضايا وقعــت وزارة العمــل و٢٠٠٤نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين - ١٧٦

احتـاد نقابـات مجهوريـة أرمينيـا ومنظمـة العمـل            و) أربـاب العمـل   (ورجـال األعمـال     الصناعيني  
لتدابري املقـرر تنفيـذها يف      ومن بني ا   .٢٠٠٦-٢٠٠٤الدولية على برنامج التعاون التقين للفترة       

 الفعاليـة مـن      واالسـتفادة بـأكرب قـدر ممكـن مـن          اجلنـسانية  تـضمني املـسائل      ،إطار هذا الربنـامج   
ــةاملفاوضــات أغــراض تعمــيم املنظــور اجلنــساين وحتقيــق املــساواة بــني    يف  واالتفاقــات  اجلماعي

 .اجلنسني
جتماعيـة، مت إعـداد مـشروع الئحـة      من قانون املـساعدة اال  ١٢ووفقاً ملا تتطلبه املادة      - ١٧٧

تنظيميــة بــشأن تــوفري الــسكن املؤقــت لألفــراد الــذين جيــدون أنفــسهم يف ظــروف صــعبة مثــل    
والعزلـة االجتماعيـة أو فتـرة        ئلي والعنف والوحـدة والعجـز     عااإلعاقة والبطالة املمتدة والرتاع ال    

 تقـدمي املـشروع إىل      ليـاً  حا وقـد مت  . اسـتثنائية أخـرى   اخلروج من السجن األوىل أو أي حاالت        
 .حكومة أرمينيا لتستعرضه

ومـن  . يـذ بـرامج هتـدف إىل ختفـيض البطالـة          وتعمل الدائرة احلكومية للعمالة علـى تنف       - ١٧٨
نــسبة  األشــغال العامــة املــأجورة الــذي كانــت  برنــامجالــربامج اجلــديرة بالــذكر بــصفة خاصــة  

بـرامج التـدريب املهــين   و؛ رأة مـن نـصيب املــ  ٢٠٠٦يونيــه / حزيـران ١يف ) ٪٤٤ (النـصف منـه  
؛ والـربامج الفرعيـة الـيت ُتنفـذ يف إطـار برنـامج               مـن املـشاركني    ٪٥٧متثل فيها النساء نسبة     اليت  

ري أيــضاً إعــداد جيــو. االســتفادة املثلــى مــن مؤســسات التعلــيم الثــانوي واملــساعدة االجتماعيــة
 . املنافسةجمموعات السكان الضعيفة غري القادرة على مشاريع موجهة خلدمة

  متت مبوجب مقرر حكومة مجهورية أرمينيـا بـرقم    ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨ويف   - ١٧٩
994-N      فيض حدة الفقر، اليت تستهدف هتيئـة ظـروف معيـشية           ختاملوافقة على ورقة استراتيجية
ويف الوقــت . ضــعف األفــراد يف اجملتمــع ومــن هــم يف أمــس احلاجــة إىل رعايــة الدولــة   ألالئقــة 
نـامج مبرحلـة التحليـل اجلنـساين؛ وهلـذا الغـرض، مت إنـشاء فريـق عامـل خـاص                     لرب ميـر ا   ،احلاضر

التــابع مــشترك بــني اإلدارات، كمــا بــدأ تــشغيل املعهــد القــومي للعمــل والبحــوث االجتماعيــة  
واستناداً إىل نتائج التحليل اجلنساين، سيتم تنفيذ كـثري مـن   .  االجتماعيةوالقضايالوزارة العمل  

 .املراعاة الدقيقة ملبدأ املساواة بني اجلنسنيعناصر الربنامج مع 
وينص برنامج العمل الوطين على اختاذ عدد من التدابري لتحسني مركز املرأة يف جمـال                - ١٨٠

 :العمل والعمالة منها على وجه التحديد
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وضع وتنفيذ برامج لتـوفري فـرص العمالـة للمـرأة يف إطـار بـرامج زيـادة فـرص العمالـة                       - 
 ؛للسكان

 قـدرهتا علـى   للمؤهالت الفنية للمرأة بغية زيادةطوير آليات تضمن التحسني املستمر     ت - 
 والواجبـات  ا يف الوقـت نفـسه مـن اجلمـع بـني العمـل       املنافسة يف سوق العمل ومتكينـه     

 األسرية؛
 التخفيــف مـن حـدة الفقـر هتـدف إىل ختفيــف     ذ بـرامج يف إطـار ورقـة اسـتراتيجية    تنفيـ  - 

، ممـا   )وبـصفة خاصـة بـرامج االئتمـان الـصغري بـشروط ميـسَّرة             (حدة الفقر بني النساء     
 ؛مشاريع العمل التجاري الصغرية واملتوسطة احلجميساعد على تنمية 

 عـن طريـق     مشاريع العمل التجـاري الـصغرية     توجيه موارد منظمات املاحنني حنو تنمية        - 
 تنظيم دورات خاصة للنساء يف جمال إدارة األعمال التجارية؛

 اليدويــة الــشعبية الــيت تــوفر فــرص  الــصناعاتيــذ بــرامج خاصــة تــستهدف تطــوير  تنف - 
 .العمالة للنساء

 الـصغرية ومتوسـطة احلجـم       مـشاريع العمـل التجـاري     وتشمل الـربامج الـسنوية لـدعم         - ١٨١
وهــي تــشمل  . طائفــة واســعة مــن التــدابري الراميــة إىل تطــوير األعمــال التجاريــة يف أرمينيــا        

ــسلع      االبتكــارات وإدخــال   ــة ودعــم دخــول ال ــة الفكري ــة امللكي ــة ومحاي ــات احلديث التكنولوجي
 واملتوسطة إىل األسواق، واملـساعدة      مشاريع األعمال الصغرية  واخلدمات اليت ينتجها أصحاب     

ــة      ــة املالي ــوفري املعون ــرامج ت ــضالً عــن ب ــشارية، ف ــة واالست ــشاريع ااإلعالمي ــة   مل ألعمــال التجاري
الــضمانات االئتمانيــة وبــرامج تــوفري املــساعدة املاليــة ألربــاب   الــصغرية واملتوســطة، وال ســيما 

 .األعمال املبتدئني
وينبغـي  . وتنطبق جماالت الدعم املذكورة أعاله انطباقاً تاماً على ربات األعمال أيضاً           - ١٨٢

اإلشارة إىل أن معظـم التـدابري املنـصوص عليهـا والراميـة إىل تـوفري املـساعدة ملـشاريع األعمـال                   
 . ية القائمة والناشئة تنطبق أيضاً على ربات األعمالالتجار
، ٢٠٠٦-٢٠٠٢ املنظمــات الدوليــة واألجنبيــة، قامــت خــالل الفتــرة      وإىل جانــب - ١٨٣

برامج تقدمي املساعدة احلكومية إىل أصحاب األعمال التجارية الصغرية واملتوسطة يف اجملـاالت             
مــن أربــاب األعمــال التجاريــة الــصغرية   ١٦ ٠٠٠املــذكورة أعــاله بتــوفري املعونــة ألكثــر مــن  

 . من ربات األعمال٪٢٤واملتوسطة ومن بينهم ما يقرب من 
ــن         - ١٨٤ ــستفدن بدرجــة أكــرب م ــات األعمــال ي ــذة أن رب ــربامج املنفَّ ــائج ال ــضح مــن نت ويت

الضمانات االئتمانية اليت ُتمنح هلن ومن برامج التدريب واملشورة وبـرامج دعـم دخـول الـسلع        
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لــيت تنتجهــا األعمــال الــصغرية واملتوســطة إىل األســواق، كمــا يــشاركن يف بــرامج  واخلــدمات ا
مساعدة أربـاب األعمـال املبتـدئني الـيت يقمـن فيهـا، حتـت إشـراف اخلـرباء، بـصياغة خططهـن                

-٢٠٠٤ويف الفتـرة    . للعمل التجاري وبعد تقييم جدوى هذه اخلطط يبدأن أعماهلن التجارية         
 ٪٤٣,٨ الالئـي كـن يـشكلن    اجلديـدات مـن ربـات األعمـال       ٩٥ قُدِّمت مساعدة إىل     ٢٠٠٦

ويف الوقـت نفـسه، قـدِّم      .  أربـاب األعمـال الـذين قُـدِّمت هلـم مـساعدة يف هـذا اجملـال                  عدد من
 . من بينهم أربع ربات أعمال٢٠٠٦دعم مايل لثمانية مشاركني يف برنامج عام 

انات االئتمانيـة ملـشاريع      مت يف إطار برنـامج تـوفري الـضم         ،٢٠٠٦-٢٠٠٤ويف الفترة    - ١٨٥
 مــن ربــات األعمــال ضــمانات  ٢٠األعمــال التجاريــة الــصغرية واملتوســطة، إعطــاء أكثــر مــن   

ــها  ــة قيمتـ ــة ٧٨ائتمانيـ ــة ائتمانيـ ــا أتـــاح حزمـ  مليـــون درام أي ١٤٤قـــدرها   مليـــون درام، ممـ
 .  من إمجايل الضمانات املتاحة٪١٣,٨يساوي  ما

قدَّم برنامج دعم دخول الـسلع واخلـدمات الـيت تنتجهـا     وخالل الفترة الزمنية نفسها،   - ١٨٦
 مـن ربـات األعمـال أي        ٦٤مشاريع العمل التجاري الصغرية واملتوسطة لألسواق، الـدعم إىل          

 .  من املساعدة املقدَّمة يف هذا اجملال٪٢٥ما يعادل 
ــرة  - ١٨٧ ــل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفت ــدريب مث ــرامج الت “ أساســيات اإلدارة”، مت يف إطــار ب

“ شـرح قـوانني الـضرائب     ”و“ إعـداد التقـارير املاليـة     ”و“ اإلدارة املالية ”و“معرفة السوق ” و
 مـن ربـات    ٤٥٦مت تقـدمي الـدعم لــ      و“ مجهوريـة أرمينيـا   يف  قانون العمل   ”و“ تقنيات البيع ” و

 . من املساعدة املقدَّمة يف هذا اجملال٪٥٦ ميثِّل ممااألعمال، 
ات األعمـال يف إطـار الـربامج اإلعالميـة واالستـشارية      ووصلت املـساعدة املقدَّمـة لربـ      - ١٨٨

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢ من جمموع املـساعدة املقدَّمـة يف هـذا اجملـال يف الفتـرة      ٪١٢إىل ما يقرب من     
 .٪١٢,٤ وحده بلغت ٢٠٠٦ويف عام 
ــوارد امل      - ١٨٩ ــذاب امل ــستهدف اجت ــيت ت ــشارية ال ــة واالست ــربامج اإلعالمي ــة، ويف إطــار ال الي
 اجتــذاب مــوارد ماليــة قــدرها  مــنصــحاب األعمــال مــن بينــهم مخــس نــساء  مــن أ٢١، متكَّــن
 .٢٠٠٦ يف عام  مليون درام٧٢,٦

 
 ١٢املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف               - ١  
ميدان الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،                      

ــة بتخطــيط      احلــصول ــا يف ذلــك اخلــدمات املتعلق ــصحية، مب ــة ال ــى خــدمات الرعاي  عل
 . األسرة
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 مـن هـذه املـادة، تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة               ١بالرغم من أحكام الفقـرة       - ٢  
ــوفِّر هلــا        ــوالدة، وت ــا بعــد ال ــرة م ــوالدة وفت اخلــدمات املناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل وال

 .ك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعةاخلدمات اجملانية عند االقتضاء، وكذل
ــرص وصــول         - ١٩٠ ــوفري ف ــا ت ــهاج سياســات حموره ــا انت ــة أرميني ــة مجهوري تواصــل حكوم

 بـشأن   ١٩٩٦ومبوجب قانون مجهوريـة أرمينيـا الـصادر يف عـام            . متساوية إىل اخلدمات الطبية   
تــساوية يف  ملرجــال والنــساء حقــوق تكفــل ل“ تــوفري الرعايــة واخلــدمات الــصحية للــسكان  ”

 .احلصول على اخلدمات الطبية
تعترب الرعاية الصحية لألمهات واألطفـال أولويـة يف جمـال الرعايـة الـصحية وحتميهـا                 و - ١٩١

تتمتَّـع اُألسـر    . األسـرة هـي وحـدة اجملتمـع األساسـية         ”:  من الدسـتور   ٣٢الدولة مبوجب املادة    
 .“ اجملتمع والدولة ومحايةواألمهات واألطفال برعاية

توفِّر الدولة اخلدمات الطبية اجملانية أثناء فترة احلمل والوالدة ومـا بعـد الـوالدة، كمـا                  - ١٩٢
للنـساء احملرومـات    وتوفِّر خدمات جمانية جلميـع النـساء علـى مـستوى الرعايـة الـصحية األّوليـة                  

وما فتئ حجـم متويـل هـذه الـربامج اخلاصـة يـزداد مـن عـام                  . اجتماعياً على مستوى املستشفى   
 . آخرإىل

ووفقاً ملا التزمت به أرمينيا مبوجب عدد مـن االتفاقيـات والقـرارات الدوليـة يف جمـال                   - ١٩٣
الرعايــة الــصحية، قامــت وزارة الــصحة خــالل الفتــرة الــيت يــشملها التقريــر بــصياغة عــدد مــن   

 : الوثائق اليت دخلت بالفعل حيز النفاذ ومن بينها
الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة الوطنيــة يف عــام  (ابيــة قــانون الــصحة اإلجنابيــة واحلقــوق اإلجن  - 

 ؛)٢٠٠٢
قرار حكومة مجهورية أرمينيا بشأن إقرار استراتيجية محاية صـحة األمهـات واألطفـال        - 

 ؛ )٢٠٠٣اعتمد يف عام  (٢٠١٥-٢٠٠٣للفترة 
 القواعد والشروط اليت تنظِّم توفري خاليا التوالد من ِقبـل مـاحنني يف              اعتمادقرار بشأن    - 

ختــزين هــذه اخلاليــا ور اإلجنــاب وكــذلك مــن ِقبــل أفــراد ليــسوا يف طــور اإلجنــاب طــو
 ؛ )٢٠٠٣ يف عام اعتمد(واألجنة املتاحة 

قــرار حكومــة مجهوريــة أرمينيــا بــشأن إقــرار قواعــد وشــروط عمليــات اإلجهــاض          - 
 ؛)٢٠٠٤اعتمد يف عام (املستحث 
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صحية احلكوميـة الفحـوص     ، أُدخلـت يف بـرامج الرعايـة الـ         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة    - 
 سـنة وفحــوص سـرطان عنـق الـرحم لـدى النــساء      ١٥ يف سـن  للبنـات الوقائيـة اجملانيـة   

  سنة؛٦٠  و٣٠الالئي تتراوح أعمارهن بني 
 أضـيف ممثـل لـوزارة الـصحة إىل عـضوية اجمللـس االستـشاري للمـرأة             ٢٠٠٢ويف عام    - 

 .التابع ملكتب رئيس وزراء مجهورية أرمينيا
اض توسيع نطاق الوصول إىل اخلـدمات الطبيـة، وفِّـرت كـل الـشروط الالزمـة                ألغرو - ١٩٤

لقيام شبكة خدمات واسعة يف جمال التوليد وأمراض النساء تتمثَّـل يف عـدد مـن مرافـق العـالج       
 :منها
 ؛)١٩٩٨يعمل منذ عام  ( باألشعةاملركز األرميين األمريكي لتصوير الثدي - 
 عة املستوى؛ثالثة مراكز طبية نسائية رفي - 
  مستشفيات لألمهات؛١٠ - 
  لعالج املرضى املقيمني وغري املقيمني يف املؤسسات الطبية يف املدينة؛جناحاً ٤٤ - 
 املستوصفات؛/ للنساء يف مرافق عالج املرضى اخلارجينيجناحاً عيادة و١٢٥ - 
 .مساعد طبيب/ مركزاً توجد به قابلة٦١٧ - 
ع برنامج للصحة اإلجنابية ومت إدخال معـايري إلزاميـة لتنظـيم            ضوحلماية صحة املرأة، وُ    - ١٩٥

ــساء والقاصــرات     ــدَّم للن ــيت تق ــة ال ــة الوقائي ــساعدة الطبي ــل    ،امل ــادة حجــم التموي ــا متــت زي  كم
 .احلكومي للمساعدة الطبية اليت تقدَّم للنساء واألطفال

يـة وعلـى حتـسني     ويوىل اهتمام خاص لضمان وصول املـرأة الريفيـة إىل اخلـدمات الطب             - ١٩٦
ونظراً إىل أن األسباب الرئيسية للتـشخيص املتـأخر لكـثري مـن األمـراض               . نوعية هذه اخلدمات  

تكمن يف صعوبة الوصول إىل اخلدمات الطبية بالنسبة لطائفة واسعة مـن الـسكان مبـا يف ذلـك                   
هنـاك افتقـار   إن بعض اخلدمات على مستوى الرعاية األوَّلية ليست جمانية، وأن واملرأة الريفية،  

إىل التكنولوجيــات الطبيــة احلديثــة واملهــارات الالزمــة الســتخدامها، فقــد قــررت احلكومــة أن  
ــة يف عــام     ــصحة األساســية اجملاني ــع قائمــة خــدمات ال  أصــبحت ٢٠٠٦ ويف عــام ٢٠٠٥توسِّ

العيــــادة (املــــساعدة الطبيــــة واخلــــدمات الطبيــــة علــــى مــــستوى الرعايــــة الــــصحية األوَّليــــة   
 .جمانية بالنسبة جلميع طبقات السكان) ستوصفامل/اخلارجية
ــرة    - ١٩٧ ــات األمهـــات يف الفتـ ــباب وفيـ ــباب ٢٠٠٥-٢٠٠٢أوضـــح حتليـــل أسـ  أن األسـ

 شـكَّل هـذا النـوع مـن         ٢٠٠٥ويف عـام    . األساسية لوفيات األمهـات ليـست هلـا صـلة باحلمـل           
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ــاً مــن العــدد اإلمجــايل لوفيــات األمهــات  ٪٦٠الوفيــات   مــن هــذه وحيــدث جــزٍء كــبري .  تقريب
الوفيات يف املناطق الريفية حيث يتسبب يف ذلك ضعف املرافـق واملعـدات فـضالً عـن االفتقـار                   

 . إىل اخلربة واملهارات لدى العاملني الطبيني يف الريف
وأصـبحت  . ويف ضوء هذا أُدخل طب األسرة يف منظومـة الرعايـة الـصحية يف أرمينيـا                

 .لألطباء واملمرضني من املناطق الريفيةاألولوية يف االختيار هلذا التخصص ُتعطى 
 : تنفيذ التدابري التاليةحتسني اخلدمات الطبية يف املناطق الريفية جيريوبغية  - ١٩٨
جتديــد العيــادات الريفيــة للمرضــى غــري املقــيمني وجتهيزهــا كمكاتــب ألطبــاء األســرة     - 

 ؛) عيادة٨١العدد اإلمجايل (
 طبيــب حبلــول هنايــة  ٧٠٠حــوايل (ليــة واملمرضــات أُعيــد تــدريب أطبــاء الرعايــة األوَّ  - 

ــم      ) ٢٠٠٦ ــة وعل ــصحة اإلجنابي ــدريب يف وحــدات خاصــة بال ــيهم للت مــن خــالل تلق
 التوليد وأمراض النساء؛

 ٢٠٠٥جمانياً بالنسبة للنساء احملرومات حـىت هنايـة عـام           باألشعة  وأصبح تصوير الثدي     - 
بالنسبة جلميـع النـساء بنـاًء علـى أمـر       أصبح تصوير الثدي جمانياً ٢٠٠٦ويف بداية عام   

 الطبيب؛
 .التدريب اجملاين للممرضات والقابالت يف مرافق العالج الريفية - 
 يف املتوســط يف عــدد ٪١,٩ لــوحظ حــدوث ارتفــاع بنــسبة  ٢٠٠١ابتــداًء مــن عــام   - ١٩٩

ستقلة وباملقارنـة مـع بلـدان كومنولـث الـدول املـ           . املواليد عما كـان عليـه يف الـسنوات املاضـية          
األخرى، فإن معدل النمو السكاين، رغم حدوث بعـض االخنفـاض يف العقـد األخـري، ال يـزال             

 .٢,١ ويف حدود اًإجيابي
 :٢٠٠٥ - ٢٠٠٢معدل املواليد ومعدل الوفيات والزيادة الطبيعية للسكان،  - ٢٠٠
العدد اإلمجايل   السنة

 للمواليد
 ١ ٠٠٠بالنـــسبة لكـــل  النمو الطبيعي

ـــ  ــسكان معـ ــن الــ دل مــ
 املواليد

معــــــــــــــــــدل 
 الوفيات

ــدل  معــــــــــ
النمــــــــــــــو 
 الطبيعي

٢,١ ٨,٠ ١٠,١ ٦ ٦٧٥ ٣٢ ٢٢٩ ٢٠٠٢ 
٣,١ ٨,١ ١١,٢ ٩ ٧٧٩ ٣٥ ٧٩٣ ٢٠٠٣ 
٣,٧ ٨,٠ ١١,٧ ١١ ٨٤١ ٣٧ ٥٢٠ ٢٠٠٤ 
٣,٥ ٨,٢ ١١,٧ ١١ ١٢٠ ٣٧ ٤٩٩ ٢٠٠٥ 
 .بيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية لإلحصاءات 
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املتوسط للمـرأة أعلـى مـن عمـر الرجـل مـع حـدوث         يف السنوات األخرية، ظل العمر       - ٢٠١
 .اخنفاض يف معدل الوفيات يف مجيع الفئات العمرية

 العمر املتوقع للمرأة مقارنة بالعمر املتوقع للرجل  - ٢٠٢
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  السنة

 ٧٠,٣ ٦٩,٩ ٦٩,٨  العمر املتوقع للرجال
 ٧٦,٤ ٧٥,٨ ٧٥,٩  العمر املتوقع للنساء

 .مة من الدائرة الوطنية لإلحصاءاتبيانات مقدَّ 

ــصفة رئيــسية      و - ٢٠٣ ــشفيات ب ــضع احلوامــل يف املست ــا ت ــة أرميني ) ٪٩٩- ٩٨(يف مجهوري
 يف الفتـرة    وفيـات األمهـات   يتيح احلفاظ على الصحة اإلجنابية وختفيض معدالت األمراض و         مما

ــوالدة    ــة مباشــرة لل ــسابقة أو التالي ــع ،ال ــن تع  ومن ــضاعفات النامجــة ع ــ امل ــصديدي ن ف ــدم ال . ال
 مـن   ٪٠,٦صـل إىل    و“ الـوالدات املرتليـة   ” اخنفاضاً كبرياً يف     ٢٠٠٥-٢٠٠٢وشهدت الفترة   

 .٢٠٠١عام  يف ٪١,٧بعد أن كان يساوي  ٢٠٠٥العدد اإلمجايل للوالدات يف عام 
إن أهــم مؤشــر دال علــى صــحة املــرأة ونوعيــة العنايــة الــصحية الــيت تقــدَّم هــو معــدل   - ٢٠٤

ــة     وفيــات األمهــات  ــة لأللفي ــضه واحــداً مــن األهــداف اإلمنائي ــذي ميثِّــل ختفي وقــد شــهدت  . ال
 ولكـن هـذا االخنفـاض كـان         وفيـات األمهـات    يف معـدل     االخنفـاض السنوات األخرية شيئاً مـن      

 اليت تسمح هبا منظمـة الـصحة العامليـة وهـي             من املستويات  ىبطيئاً بعض الشيء، وال يزال أعل     
ــل  ١٥ ــاة لكـ ــن املوال١٠٠ ٠٠٠ وفـ ــشرقية و    مـ ــا الـ ــاء يف أوروبـ ــد األحيـ ــل  ٢٥ يـ ــاة لكـ  وفـ
 مـا يقـرب مـن     يف أرمينيـا وفيـات األمهـات    معـدل بلـغ وي.  بالنسبة لفرادى البلـدان  ١٠٠ ٠٠٠
 يف  املواليــد األحيــاء تقريبــاً، وكــان هــذا املعــدل مــن١٠٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة بالنــسبة لكــل ١٩

 الصحة العاملية يف أوروبـا الوسـطى   السنوات األخرية أكرب من الرقم املتوسط املستهدف ملنظمة  
بيـد أن هـذا الـرقم أقـل كـثرياً مـن الـرقم               . وال يزال مرتفعـاً   ) ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٨,٨(والشرقية  

 الــدول ثعلمــاً بــأن املتوســط بالنــسبة لكومنولــ املماثــل بالنــسبة للبلــدان األخــرى يف املنطقــة،  
 .اء من املواليد األحي١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٤٠املستقلة يساوي 

ــذكر أن  - ٢٠٥ ــسنوية يف وجــدير بال ــات ال ــات األمهــات  معــدل  التقلب ــة  وفي ــدان قليل  يف البل
املواليــد تكــون كــبرية حبيــث ال ميكــن اعتبــاره ومنخفــضة )  مليــون نــسمة٥أقــل مــن (الــسكان 

 هـذا   اسـتخدام  ينبغـي النظـر يف  مؤشراً موضوعياً ولذلك فإن منظمة الصحة العاملية توصي بأنـه         
 .يف كل ثالث سنواتاملتوسط املتحرك نية املؤشر مع تق
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 :وفيات األمهاتفيما يلي معدل  - ٢٠٦
٢٧,٤ ١٩٩٨-١٩٩٦ 
٣٦,٠ ٢٠٠١-١٩٩٩ 
١٩,٩ ٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

 .البيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية لإلحصاءات 

ن دراسات النمط الـسبيب للوفيـات النفاسـية أن األسـباب الرئيـسية هلـذه الوفيـات                  وتبيِّ - ٢٠٧
 أرمينيا هي الرتيـف يف فتـرة مـا قبـل الـوالدة أو بعـدها مباشـرة واألمـراض املرتبطـة بارتفـاع                        يف

ويف السنوات األخرية حلَّـت أمـراض األعـضاء غـري التناسـلية واألمـراض األخـرى                 . ضغط الدم 
العائدة ألسباب غـري متـصلة باحلمـل حمـل املـضاعفات النامجـة عـن عمليـات اإلجهـاض وتعفُّـن                   

 . ي النفاسيالدم الصديد
فقـد  : رات طيلـة العقـد املاضـي يف الـسلوك اإلجنـايب للـسكان        وقد لوحظ حـدوث تغيُّـ      - ٢٠٨

ــال يف األســرة      ــسائد  (حــدث اخنفــاض ملحــوظ يف متوســط عــدد األطف هــو إجنــاب  االجتــاه ال
 لكــل ١,٢وحــدوث اخنفــاض يف معــدل اخلــصوبة عمومــاً   ) يزيــد عــن طفــل أو طفلــني  ال مــا

 ).٢٠٠٤ يف عام ١,٤  و٢٠٠١ امرأة يف عام ١ ٠٠٠
 املــستوى ومــن حيــث معــدل وفيــات األطفــال تعتــرب أرمينيــا واحــدة مــن البلــدان ذات - ٢٠٩

 بالـذات   مـستوى وفيـات الُرضـع     يـسجل ويف الـسنوات األخـرية، مل       . املتوسط لوفيات األطفال  
 :ل بدرجة ملموسةء، ولكن معدل اخنفاضه تضاارتفاعاً
 : من املواليد األحياء١ ٠٠٠ وفيات الُرضع بالنسبة لكل - ٢١٠

١٤,٠ ٢٠٠٢ 
١٢,٠ ٢٠٠٣ 
١١,٦ ٢٠٠٤ 
١٢,٣ ٢٠٠٥ 

 .بيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية لإلحصاءات  
 

ــيح اإلجهــاض ولكــن أحكــام    أصــدرت ١٩٥٦يف عــام و - ٢١١ ــاً يب ــا قانون ــة أرميني  مجهوري
 . ١٩٩٦ يف عام نقِّحتإهناء احلمل اصطناعياً قواعد القانون الرئيسية اليت تنظِّم 
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وجيوز ألي امرأة، إن هي أرادت، أن تنهي احلمـل غـري املرغـوب فيـه لغايـة األسـبوع                     - ٢١٢
وخالل الفترة ما بني األسبوع الثاين عـشر واألسـبوع الثـاين والعـشرين              . الثاين عشر من احلمل   

. لــكمــن احلمــل ال جيــوز إهنــاء احلمــل إال إذا كانــت هنــاك أســباب طبيــة أو اجتماعيــة تــربر ذ  
 .يؤسف له أن اإلجهاض هو أحد األساليب األكثر شيوعاً يف أرمينيا لتنظيم األسرة ومما

ووفقاً لإلحصاءات، فإن معظـم النـساء يلجـأن يف الغالـب األعـم إىل اإلجهـاض، وأن           - ٢١٣
 . لتجنُّب احلمل غري املرغوب فيهاًأقراص منع احلمل ال تعترب وسيلة مقبولة عموم

 : ٢٠٠٥-٢٠٠٢ت اإلجهاض االصطناعي، مستوى عمليا - ٢١٤
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة
 مـن املواليـد     ١ ٠٠٠ل بالنسبة لكل    املعدَّ

 األحياء
٢٨٥ ٢٨٢٨ ٢٨٨,١ ٢٧٧,٧ 

بالنــسبة لكــل معــدَّل عمليــات اإلجهــاض 
  امرأة يف سن اإلجناب١ ٠٠٠

١١,٩ ١١,٦ ١١,٨ ١٠,٨ 

 .بيانات مقدَّمة من وزارة الصحة  

فقر الدم لدى احلوامل أحد املؤشرات الدالة على الرفاه االجتماعي واالقتـصادي            ميثِّل   - ٢١٥
بفقــر الــدم يف الــسنوات األخــرية مل يظهــر أي اجتــاه حنــو االخنفــاض يف اإلصــابات   و. للــسكان

املتغيِّــر وغــري املتــوازن مــن حيــث الربوتينــات والفيتامينــات   والغــذاء غــري . املبكِّــر بــني احلوامــل 
 .لسبب يف إصابة احلوامل بفقر الدم واخنفاض أوزان األطفال عند الوالدةواملعادن يظل ا

 .٢٠٠٥-٢٠٠٢فقر الدم أثناء احلمل،  - ٢١٦
  ‐فقر الدم السنة

 )٪(مراحل مبكرة 
  ‐الدم فقر 

 )٪(مراحل متأخرة 
١٣,٨ ٢,٦ ٢٠٠٢ 
٢٠,٠٣ ٣,٤ ٢٠٠٣ 
٢٤,٦٤ ٤,٥ ٢٠٠٤ 
٤٤,٥٦ ٣,٠ ٢٠٠٥ 

 .ة الصحةبيانات مقدَّمة من وزار  

الـذي هـو برنـامج فرعـي مـن          “ حتـسني الـصحة اإلجنابيـة     ”تنفيـذ برنـامج     ولقد ساعد    - ٢١٧
وقـد كـان معـدل      .  الزهـري والـسيالن     يف ختفيض معدل اإلصـابة مبرضـي       برنامج العمل الوطين  

. ١٩٩٩ مـــن الـــسكان يف عـــام ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٢٦,٣  و١٢,٥ املرضـــني يناإلصـــابة هبـــذ
 . ١٧,٧  و٦,١  وهذا املعدل فقد بلغ ٢٠٠٥يف عام  أما
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ــرة و - ٢١٨ ــا  ٢٠٠٥ - ١٩٩٨يف الفت ــجل يف أرميني ــريوس نقــص    ٤٦١، ُس ــاملي ف ــن ح  م
ومن بـني محلـة     .  من مواطين أرمينيا   ٢٧٢متالزمة نقص املناعة املكتسب، منهم      /ةاملناعة البشري 

 .  طفالً دون سن اخلامسة عشر١٥  امرأة و٩٩الفريوس 
ــرض    - ٢١٩ ــن هــؤالء األشــخاص، كمــا مت       وتأكــدت اإلصــابة مب ــة فقــط م اإليــدز يف أربع

وكانــت األغلبيــة الــساحقة مــن . تــشخيص فــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــدى أربعــة حوامــل 
 . ٢٩-٢٠يف الفئة العمرية ) ٪٧٨,٨(النساء حامالت الفريوس 

ــة مــن ٥٩ بلــغ عــدد احلــاالت اجلديــدة الــيت مت التعــرُّف عليهــا    ٢٠٠٦ويف عــام  - ٢٢٠  حال
 .١٧ حالة من حاالت اإليدز؛ وبلغ عدد الوفيات ٤٠ ت فريوس نقص املناعة البشرية وحاال
فحـص بغـرض    ٣٠ ٠٠٠مت إجراء حوايل   ) ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥(ويف السنتني األخريتني     - ٢٢١

 .  فحصاً للحوامل٥ ٣٨٥اإليدز، منها /االكتشاف املبكِّر حلاملي فريوس نقص املناعة البشرية
 :ا يليوكشفت الفحوص عم - ٢٢٢
 )خلو الدم من األجسام املضادة( شخصاً غري مصابني ١٧٠ - 
  من حاملي فريوس اإليدز٧٨ - 
 . مولود ألم مصابة باإليدز١ - 
حلـــاالت اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة ) الرمسيـــة( أن هـــذه اإلحـــصاءات وبلغـــت - ٢٢٣
 وهـي يف أغلـب الظـن        اإليدز يعكس بالكاد الصورة احلقيقية النتـشار هـذين املرضـني؛          /البشرية

 .تزيد على هذه األرقام ُعدة مرات
هـو  و. وميثِّل نشوء األورام اخلبيثة أحد األمراض األكثر انتشاراً بـني النـساء يف أرمينيـا            - ٢٢٤

ومن األمراض املنتشرة بصفة خاصة سـرطان الثـدي وسـرطان       . للوفيات النسائية السبب األول   
ــرحم  ــق ال ــرة   . عن ــد شــهدت الفت ــسرطان   ٢٠٠٥ - ١٩٩٩وق ــدالت اإلصــابة ب ــادة يف مع  زي

التـشخيص املتـأخر يف مرحلـة متقدمـة          وهوالسبب الرئيسي الرتفاع معدالت الوفيات      . الثدي
ومـن بـني األورام اخلبيثـة الـيت تـصاب هبـا             . من املرض ال يؤدي العالج فيها إىل النتائج املرجوة        

 مـن احلـاالت   ٪٥٠يف  و٪٢٣,٨ه املرأة فإن األكثر شيوعاً هو سرطان الثدي الـذي تبلـغ نـسبت        
 . يصيب هذا املرض نساء تتراوح أعمارهن بني األربعني واخلامسة واألربعني

ل ارتفاع ُيذكر يف معدل اإلصابة مبـرض سـرطان عنـق            ويف السنوات األخرية مل يسجَّ     - ٢٢٥
ومــن . بيــد أن هــذا املــرض أخــذ يعــود مــن جديــد ويــتم اكتــشافه يف مراحــل متقدمــة  . الــرحم
مل اليت تسهم يف هذا الوضع ضعف نظـام الفحـص الوقـائي الـذي هـو الـسبب يف انتـشار                      العوا



CEDAW/C/ARM/4  
 

08-20306 57 
 

أمــراض تنتقــل باالتــصال اجلنــسي مــن قبيــل فــريوس الــورم احلليمــي وقوبــاء األعــضاء التناســلية  
نع انتـشار األمـراض املنقولـة جنـسياً علـى مـستوى أول درجـات         ملوهلذا السبب و   .والكالميديا

املكاتــب القائمــة لعــالج األمــراض اجللديــة  تــضطلع  و- أي العيــادات -مرافــق العــالج الطــيب 
 ).مبوجب عقد حكومي(التناسلية بتوفري العالج جلميع طبقات السكان باجملان 

اإلصابة باألمراض بني النساء نتيجـة لإلصـابة بـسرطان        و  الوفيات وبغية ختفيض معدل   - ٢٢٦
 صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان إجــراء  ومبــساعدة مــن٢٠٠٤األعــضاء التناســلية، مت يف عــام 
 امــرأة يف ســن اإلجنــاب، وذلــك لتحديــد مــدى انتــشار  ٢ ٦٠٠فحــوص طبيــة ملــا يقــرب مــن  

وكـشف  . وبعـد اإلصـابة بـه     /األمراض املنقولة جنسياً واألحوال املرضية قبل اإلصابة بالسرطان       
ض  نــساء أُجــري هلــن الفحــص كانــت مــصابة بــأعرا عــشرةالفحــص عــن أن واحــدة مــن كــل 

مـصابة بكالميـديا    ) ٪١٠,٣(وواحدة من كل عشر نساء      ) ٪١٢,٥(طن املرضية   رقبل التس  ما
ومت حتليـل البيانـات الـيت ُجمعـت ووضـع برنـامج وطـين علـى أسـاس ذلـك                     . األعضاء التناسـلية  

 . “التشخيص املبكر لسرطان عنق الرحم وعالجه ومنعه”التحليل هو برنامج 
، ورام األمـراض املتـصلة بنــشوء األ  ل املركـز األول بـني   حيتــوسـرطان الرئـة بوجـه عـام     - ٢٢٧

ــه  نتيجــة لالرتفــاع امللحــوظ يف عــدد النــساء   و. النــساءبــني   املركــز الــسادس فقــط حيتــلولكن
 . زيادة طفيفة يف انتشار هذا املرض بني النساء حدوثاملدخنات فهناك اجتاه حنو

 قانونـاً   ٢٠٠٤الوطنيـة يف عـام      التشجيع على عدم التـدخني أقـرَّت اجلمعيـة          ومن أجل    - ٢٢٨
وكمتابعــة لــسياسة . بــشأن تقييــد بيــع واســتهالك واســتخدام التبــغ، يــضع قيــوداً يف هــذا اجملــال 

، ألول  ٢٠٠٥ميزانية الرعايـة الـصحية احلكوميـة لعـام          الدولة الرامية ملكافحة التدخني ضمَّنت      
 . درام هلذا الغرض١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠مرة يف التاريخ، ختصيص 

مان الكحول واملخدرات ال يشكِّل بصفة عامـة ظـاهرة وسـط نـساء أرمينيـا ومـع                  وإد - ٢٢٩
ذلك ينبغي القول بأنه يف السنوات األخرية ونتيجة للتحـوالت االقتـصادية االجتماعيـة يالحـظ      

 . بعض االرتفاع يف إدمان املخدرات بصفة عامة ويف أوساط الشباب بصفة خاصة
 املخصَّصة خلدمات التوليد والصحة اإلجنابية للمرأة، متـت         وفيما يتعلق بأموال امليزانية    - ٢٣٠

 .زيادة املخصصات السنوية مما كان له بالفعل أثر إجيايب ملموس
ــة      باملستشفىمتويل خدمات التوليد السنة ــادة اخلارجيـ ــدمات العيـ ــل خـ متويـ

 اجملانية املقدَّمة للنساء
٢٧٥ ٢٢٠,٠ ٨٥٠ ٠٠٠,٠ ٢٠٠٢ 
٢٨٣ ١٥٠,٠ ١ ٣٠٩ ١٠٩,٠ ٢٠٠٣ 
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٤٦٦ ٧٠٠,٠ ١ ٥٧١ ٠٤٠,٠ ٢٠٠٤ 
٤٦٦ ٧٠٠,٠ ١ ٨٦٧ ٠٤١,١ ٢٠٠٥ 
١ ٠٨٨ ٢٩٣,٤ ٢ ٠٠٦ ٩٠٥,٢ ٢٠٠٦ 

 .بيانات مقدَّمة من وزارة الصحة  

، ال يقتــصر األمــر )وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة(وبغيــة حتــسني صــحة املــرأة والطفــل  - ٢٣١
 أيـضاً تنفيـذ بـرامج للتعـاون مـع           على ختصيص موارد يف امليزانية احلكومية فحـسب، بـل جيـري           

 .املنظمات الدولية غري احلكومية
ويف إطـار   “USAID”ومبساعدة من وكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة               - ٢٣٢

ــشروع  ــا”املــ ــشروع “ نوفــ ــرامي”واملــ ــون، تلقــــى امل“٢ - بــ ــون وظفــ ــات  الطبيــ يف مقاطعــ
 دورات متقدمـة يف     ٢٠٠٤داًء مـن عـام      وتافوش ولوري وغـوميري وكوتيـاك ابتـ       غيغاركونيك  
 :الربامج اآلتية

ــة  -  ــة اآلمن ــة   ١٨٦ :األموم ــابالت واملمرضــات يف مراكــز يرأســها قابل ــساعد / مــن الق م
 طبيب؛

واألمـراض   من أطباء أمـراض النـساء        ٥٠: بات بأمراض النساء  ااإلدارة املتكاملة للمص   - 
 اجللدية التناسلية؛ 

 اء األسرة؛  من أطب٤٦: الصحة اإلجنابية - 
 مــن مــديري الرعايــة الطبيــة ٤٣: تنظــيم املــساعدة الــيت تقــدَّم إىل األمهــات واألطفــال  - 

 .ليةاألوَّ
، يف   هـذا الربنـامج    قرَّرت وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات املتحـدة أن تواصـل            و - ٢٣٣

ريب أخـصائيني  القادمـة بتـد  وهي تعتزم القيام خالل السنوات الثالث    ،“نوفا”سياق مشروع   
 .من مناطق البلد اخلمسة الباقية وأن تزوِّد املرافق الطبية الريفية باملواد واملعدات الطبية الالزمة

أجنــزت بالفعــل كميــة كــبرية مــن العمــل يف هــذا اجملــال علــى يــد مؤســسة جينيــشيام  و - ٢٣٤
يفيـات يف   مـن املمرضـات الر  ١٠٥ لتـدريب  ٢٠٠٦رية اليت اُسـتخدمت أمواهلـا يف عـام         االتذك

 .مقاطعات فاياك ولوري وتافوش يف أرمينيا
تواصل التعاون مع منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                   - ٢٣٥

 .والصحة اإلجنابية للنساء واملراهقات
 ١٣املادة 
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ت تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملـاال               
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفـل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل               

 :واملرأة، نفس احلقوق وال سيما
 احلق يف االستحقاقات األسرية؛  )أ(  
احلق يف احلصول على القـروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن            )ب(  

 أشكال االئتمان املايل؛
 يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب           احلق يف االشتراك   )ج(  

 .احلياة الثقافية
علـى  “ البـدالت ”مفهـوم   “  احلكوميـة  البدالت”يعرِّف قانون مجهورية أرمينيا بشأن       - ٢٣٦
منحـة  ) أ(مـدفوعات نقديـة دوريـة؛ وأنـواع العـالوات علـى أهنـا           ) ب( مبلغ مقطوع و  ) أ(أهنا  

و عالوة لألشخاص الذين يقومون برعاية الطفل حىت سن الثانيـة؛           عالوة أسرة أ  ) ب( والدة و 
 : وقد وضع نظام لتقييم احتياجات األسرة واملؤشرات األساسية هي. وأهداف منح البدالت

 دخل كل فرد من أفراد العائلة • 
 أفراد العائلةعدد  • 
 وظيفة كل فرد من أفراد العائلة ومركزه االجتماعي • 
تــصنيف كــل عائلــة األمــر الــذي لظــام اســتعراض لنظــام النقــاط املــستخدم وجيــري بانت - ٢٣٧

ميكِّن مـن زيـادة مبـالغ املـدفوعات االجتماعيـة الـيت حيـددها قـانون البـدالت احلكوميـة، بـل                        ال
 .ات يف قوائم املستفيدينريميكِّن أيضاً من إدخال تغي

ــؤرخ    و - ٢٣٨ ــة امل ــرار احلكوم ــسمرب / كــانون األول٢٨مبوجــب ق ــة  ٢٠٠٦دي  متــت املوافق
 علـى حتديـد كميـات جديـدة للبـدالت احلكوميـة كمـا               ٢٠٠٧ينـاير   /اعتباراً من كـانون الثـاين     

وأنـشئ نـوع جديـد      . أُدخلت تعديالت وإضافات على جمموعة كاملة من القرارات احلكوميـة         
من املدفوعات لُألسـر الـيت تتلقـى بـدل أسـرة هـو عبـارة عـن مبلـغ مقطـوع يـدفع مـرة واحـدة                       

 .وأي مولود يأيت بعده والدة الطفل الثالث كبدل عند
ــة وصــندوق األمــم  والقــضايا وقَّعــت وزارة العمــل ٢٠٠٦مــايو /ويف أيــار - ٢٣٩  االجتماعي

املتحدة لتنميـة املـرأة علـى بروتوكـول نوايـا التـزم مبوجبـه الطرفـان بتطـوير منظومـة مـن آليـات                 
مــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع  الرصــد علــى الــصعيد الــوطين لتيــسري إنفــاذ أحكــام اتفاقيــة األ 

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتنفيــذ برنــامج حتــسني مركــز املــرأة وتعزيــز دورهــا يف اجملتمــع يف     



CEDAW/C/ARM/4
 

60 08-20306 
 

 وورقـة اسـتراتيجية التخفيـف مـن حـدة الفقـر، فـضالً               ٢٠١٠-٢٠٠٤مجهورية أرمينيا للفتـرة     
بع لألمـم املتحـدة     عن منهاج عمل بـيجني واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وقـرار جملـس األمـن التـا                  

وأنشئ هلذا الغرض فريق عامل مشترك بني اإلدارات يتوىل وضع مؤشـرات جنـسانية              . ١٣٢٥
ــاء بااللتزامــات بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني    ــزم صــندوق األمــم  . واســتراتيجية للوف وقــد الت

 . لمرأة بتوفري الدعم التقين هلذا الفريق يف عملهل اإلمنائياملتحدة 
، بــدأت وزارة العمــل واملــسائل االجتماعيــة برناجمــاً حكوميــاً لتــوفري  ٢٠٠٣ويف عــام  - ٢٤٠

يتـضمن جمموعـة كاملـة      و ١٩٩١ الربنامج الفترة منذ عـام       ويغطي. ي دور األيتام  جيالسكن خلر 
وخرجيــو دور األيتــام . دماج يف اجملتمــعالنــمــن التــدابري الراميــة ملــساعدة هــؤالء األطفــال علــى ا

حـسب بـل جتـرى هلـم فحـوص          فانية واألثاث واألواين املرتلية الالزمـة       توفر هلم الشقق السك    ال
طبيــة أيــضاً ويرتَّــب هلــم العــالج الطــيب كمــا يتلقــون خــدمات املــشورة املناســبة وحتــل املــسائل   

ويعتـزم  .  شـقة سـكنية  ٩٤وحىت اآلن مت شـراء  . املتصلة بتعليمهم املدرسي وإجياد الوظائف هلم    
 . لكي يستخدموها شقة أخرى٥٦ شراء ٢٠٠٦يف عام 
ــوفري شــقق ســكنية    ارعاً يف سوشــهدت األعــوام األخــرية تــ   - ٢٤١ ــرية العمــل مــن أجــل ت وت

معاجلــة مــشاكلهم االجتماعيــة وإدمــاجهم يف اجملتمــع ومــساعدهتم يف احلــصول علــى ولالجــئني 
 . األرمنيةاجلنسية 

 
 ١٤املادة 

ــشاكل اخل     - ١   ــراف يف اعتبارهــا امل ــضع الــدول األط ــيت ت ت واجههــا املــرأة  اصــة ال
الريفية، واألدوار اهلامة الـيت تؤديهـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصادياً ألسـرهتا، مبـا يف                     

 يف قطاعات االقتصاد غري النقديـة، وُتتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان                 ملهاذلك ع 
 .تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف         اف مجيع   تتخذ الدول األطر   - ٢  
املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التـساوي مـع الرجـل، املـشاركة يف التنميـة                  

 : الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف
 ؛ املستوياتاملشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع  )أ(  
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات والنــصائح      )ب(   نيــل تــسهيالت العناي

 واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج(  
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علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــري الرمســي، مبــا يف احلــصول  )د(  
حــو األميــة الوظيفيــة، واحلــصول كــذلك، يف مجلــة أمــور، علــى مبمنــه ذلــك مــا يتــصل 

 فوائد كافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءهتا التقنية؛
تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                  )هـ(  

  اخلاص؛اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن
 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛ )و(  
فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق    )ز(  

األراضـي واإلصـالح     املناسبة، واملـساواة يف املعاملـة يف مـشاريع إصـالح             اوالتكنولوجي
 الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

عيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإلصـحاح            التمتع بظروف م   )ح(  
 .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

 كـانون  ١وفقاً لبيانـات الـدائرة الوطنيـة لإلحـصاءات كـان عـدد سـكان األريـاف يف           - ٢٤٢
 .  من عدد السكان اإلمجايل٪٣٥,٩ نسمة أو ١ ١٥٦,٩ يساوي ٢٠٠٧يناير /الثاين
 النـسبة املئويـة الـسنوية املتوسـطة لإلنتـاج الزراعـي يف النـاتج القـومي اإلمجـايل                لفتوب - ٢٤٣

بــني اجملتمعــات احملليــة ألرمينيــا البــالغ عــددها مــن و. ٪٢٠,٨خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية 
ــاك ٩٢٩ ــاً  ٨٧٠، هن ــاً ريفي ــاً حملي ــسنوات اخلمــس األخــرية، بلغــت     .  جمتمع ــات ال ــاً لبيان ووفق

، ٪١٧,٩ مــن إمجــايل حجــم املبيعــات، بينمــا بلغــت الــواردات       ٪١١,٧ األغذيــةصــادرات 
يدل على أمهية القطاع الزراعـي البالغـة يف بنيـة االقتـصاد األرمـيين، كمـا يـدل علـى إسـهام                        مما

 أُسرهن فحسب بل أيضاً يف تنمية اقتصاد الدولـة ككـل، ألن             ء الضخم ال يف زيادة رخا     النساء
 على قدم املساواة مع الرجل وتتمتع بـنفس احلقـوق وتـضطلع             املرأة تشارك يف اإلنتاج الزراعي    

 .بدور نشط يف العمل االجتماعي بكافة أنواعه
ويف الوقت نفسه كان مستوى الفقر يف املراكز الـسكانية الريفيـة، وفقـاً لبيانـات عـام                   - ٢٤٤
 .٪١,٥أي أقل من مستوى الفقر يف املدن بنسبة  ٪٢٨,٣، يساوي ٢٠٠٥
 مـن   ٪٤٥، ميثِّل مستوى العمالة يف قطـاع الزراعـة حـوايل            ٢٠٠٥انات عام   ووفقاً لبي  - ٢٤٥

 مــن النــساء يف القطــاع الزراعــي ميارســن أعمــاالً   ٪٥٠وأكثــر مــن . العــدد اإلمجــايل للعــاملني 
 تـصريف وباإلضـافة إىل  ). ٪٧٠(جسمانية شاقة؛ كما أن مستوى العمل اليدوي يظل مرتفعـاً      

ل كاهل املرأة الريفية عبء العمـل اجلـسماين الثقيـل املـرتبط             شؤون املرتل ورعاية األطفال، يثق    
 .احلقلاملزرعة والعمل يف بتربية حيوانات 
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 تـوفري ويف ضوء ما سبق، من املتوخى اختاذ تدابري إضافية هتـدف يف هنايـة املطـاف إىل                   - ٢٤٦
لطفـل هلـا   شبكة ضمان اجتماعي لصاحل املرأة الريفية أثنـاء فتـرة احلمـل وتـوفري بـدالت رعايـة ا                 

 . وغري ذلك من االستحقاقات االجتماعية
ويف إطار تطبيق أحكام االتفاقيـة، شـهدت الـسنوات اخلمـسة األخـرية، نتيجـة لتنفيـذ                   - ٢٤٧

الربامج التعليمية وغريها من الربامج اخلاصة، حتوالت إجيابية مضطردة مـن حيـث زيـادة درجـة       
 :ة خاصة ما يليمساواة املرأة الريفية وحتسني نوعية حياهتا وبصف

التنميـة االقتـصادية للمنـاطق    ”استخدم البلد االئتمانات املالية الدوليـة يف تنفيـذ بـرامج      - 
وغريهـا  “ التمويـل الزراعـي   ”و“ حتسني حالة األرض القابلة لالستـصالح     ”و“ الريفية

 من املشاريع؛
 املرتيل؛حدثت تغيريات إجيابية فيما يتعلق بالقضاء التام على العنف  - 
حتقَّق رفع مستوى الوصول إىل التعليم وبالتايل الوصول إىل فـرص العمـل ذات األجـر                 - 

 العايل؛
 جيري إقصاء الصور النمطية ألدوار اجلنسني؛ - 
 أصبحت مصاحل األطفال حتظى باألولوية العليا لدى األسر يف مجيع األماكن؛ - 
يف االزديــاد بينمــا تــنخفض أخــذ متوســط األعمــار املتوقعــة للنــساء ومعــدالت املواليــد  - 

 معدالت اإلصابة باألمراض بني النساء واألطفال؛
يف اجملتمعـات الريفيـة بـشأن مـسائل مثـل      تزداد مشاركة النساء يف عمليـة صـنع القـرار       - 

ــشطة األعمــال       ــادة أن ــة اهلياكــل األساســية وزي ــة وتنمي ــربامج االجتماعي ــات وال امليزاني
 .احلرة

.  اخلدمات الطبيـة الوقائيـة الـيت يقـدمها موظفـون طبيـون دائمـون               ويتحسَّن أيضاً توفر   - ٢٤٨
إدخـال خـدمات    زانيـة احلكوميـة املخصـصة مركزيـاً يف           اسـتخدمت أمـوال املي     ٢٠٠٥ويف عام   

ويف الوقت نفسه، فإن فرص الوصـول إىل خـدمات          . )العيادات(للسكان  الرعاية الطبية األوَّلية    
ايل يف املراكز السكانية الريفيـة أقـل بعـض الـشيء ممـا هـو         الرعاية الصحية والتعليم الثانوي والع    

 .ن فيهاوورغم ذلك جتب اإلشارة إىل أن الرجال والنساء يتساو. متاح لسكان املدن
 االقتصادي للمرأة الريفية وتقـدمها      -ويف املسائل املتصلة بتحسني املركز االجتماعي        - ٢٤٩

م املـساواة بـني اجلنـسني، يـوىل اهتمـام خـاص             عـد فرادي مظـاهر    يف احلياة العامة والقضاء على      
ــة        ــسوقية واالجتماعي ــاج واهلياكــل األساســية ال ــة اإلنت ــة لتنمي ــق أحكــام االتفاقي يف ســياق تطبي
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وأوضـــحت الدراســـات أن النـــساء . ســـيما يف منـــاطق أرمينيـــا احلدوديـــة اجلبليـــة املرتفعـــة وال
 متــر فــوق ســطح  ١ ٧٠٠تفــاع علــى ار(العائــشات يف جمتمعــات ريفيــة يف املرتفعــات اجلبليــة  

قدمت منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة يف عـام              هذا  ضوء  ويف  . يعانني األمرَّين ) البحر
يف اســتراتيجية التنميــة املــستدامة للمنــاطق اجلبليــة واملرتفعــات      ” مــساعدة يف إعــداد  ٢٠٠٥

 .يةوطق على سبيل األولاليت تدعو إىل تنمية اهلياكل األساسية يف هذه املنا“ مجهورية أرمينيا
ومثــة عامــل هــام يف حتــسني مــستويات معيــشة املــرأة الريفيــة، أال وهــو إجيــاد وظــائف    - ٢٥٠
 الزراعة، وهذا ما تـدعو إليـه اسـتراتيجية التنميـة الزراعيـة املـستدامة للفتـرة املمتـدة                جمال خارج

أبريـل  /نيـسان  ١٤املـؤرخ    N-682اليت اعتمدت مبوجب قرار احلكومـة رقـم          (٢٠١٥حىت عام   
٢٠٠٤.( 
) مبعــدالت فائــدة منخفــضة  (وجيــري اختــاذ تــدابري إلصــدار ائتمانــات ســهلة املنــال        - ٢٥١

ولتشجيع الصناعات اليدوية الشعبية اليت تعمـل فيهـا النـساء عـادة مثـل نـسج الـسجاد وغريهـا                     
 برنـامج حتـسني مركـز   يف ه يف املـرتل، حـسب مـا هـو حمـدَّد       ؤمن أنـواع العمـل الـذي ميكـن أدا         

 .٢٠١٠-٢٠٠٤املرأة وتعزيز دورها يف اجملتمع يف مجهورية أرمينيا للفترة 
وعلــى وجــه التحديــد فــإن . وتقــوم بتمويــل هــذه الــربامج مؤســسات التمويــل الــصغري - ٢٥٢

 .قد خصَّص موارد ائتمانية هلذه األغراضالصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 احلكوميــة أيــضاً علــى تطبيــق عــدد مــن  وتعمــل املنظمــات احلكوميــة واملنظمــات غــري  - ٢٥٣

اختـاذ خطـوات تـؤدي إىل       روض و قـ  االئتمانـات وال   التدابري الرامية إىل زيادة فرص الوصـول إىل       
فاء الطابع التعاوين علـى اإلنتـاج       ض وإ  األرضية الصغرية  نشوء سوق لألراضي وجتميع احليازات    

 . الزراعي
ية مستقلة ويكفل الدسـتور األرمـيين هلـن القـوة           والنساء يف أرمينيا ميثلن أطرافاً اقتصاد      - ٢٥٤

القانونيــة لتوقيعــاهتن وقــدرهتن علــى الــدخول يف عالقــات عمــل جتــاري حلــساهبن اخلــاص دون   
وحيظـر أي عمـل لـه طـابع متييـزي ضـد املـرأة أو جيعلـها يف                   . حاجة إىل ضمان من طرف ثالث     

. عقارات مبـا يف ذلـك األراضـي       كما يكفل هلا أيضاً احلق يف متلك ال       موقف تابع يف هذا الصدد      
مجاعـة   ١٦ ال يوجـد يف الوقـت احلاضـر سـوى            ٨٧٠ومن بني اجلماعات الريفية البالغ عددها       

 .ترأسها امرأة
وتعزيـز دورهـا يف اجملـال       للمـرأة    االقتـصادي    -ويف سياق حتـسني املركـز االجتمـاعي          - ٢٥٥

حظـة عمليـات التكيُّـف املؤسـسي         االجتماعية، من املهم مال    -االقتصادي ويف احلياة السياسية     
 مبا يف ذلك تشجيع إنشاء التعاونيات والشراكات واجلمعيـات والتحالفـات الطوعيـة              -اجلارية  

 .  مبشاركة كبرية من املرأة-األخرى 
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 االقتــصادي هــو -تحــسني مركــز املــرأة الريفيــة االجتمــاعي  لومثــة جانــب آخــر هــام  - ٢٥٦
 ذلـك املرتفعـات     رة مـن املراكـز الـسكانية الريفيـة، مبـا يف           فـاهلج . مكافحة اهلجرة غـري القانونيـة     

تــوفري وقــد أوضــحت الدراســات أن . واملنــاطق اجلبليــة، هــي يف األســاس ذات طــابع اجتمــاعي
 لألســرة املعيــشية كفيــل بتقليــل     دوالر يف الــشهر٣٠٠  و٢٥٠تــراوح بــني  دخــل شــهري ي 
 . إىل أدىن حد ممكنعمليات اهلجرة

 ٪٥٤النساء الريفيات الضعيفة جمموعة الالجئات الالئي يـشكلن          ومن بني جمموعات   - ٢٥٧
 مـن سـكان     ممـن أذربيجـان، وبـالرغم مـن أهنـ         والالجـؤون يـأتون     . من العدد اإلمجايل لالجئني   

املدن فقد أعيد توطينهم يف منـاطق ريفيـة أساسـاً حيـث تنطـوي معظـم الوظـائف املتاحـة علـى                  
الزراعـي، ممـا جعـل عمليـة التكيُّـف عمليـة شـاقة        فالحة األرض وأداء أنواع أخرى مـن العمـل       

 .هلمبالنسبة 
 

 ١٥املادة 
 .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون - ١  
متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة    - ٢  

أة بوجه خاص حقوقاً مـساوية      وتكفل للمر . تلك األهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة     
حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملها على قدم املـساواة يف مجيـع         

 .مراحل اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
ــواع الــصكوك       - ٣   ــع العقــود وســائر أن ــار مجي ــدول األطــراف علــى اعتب توافــق ال

 .هستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغياخلاصة اليت هلا أثر قانوين ي
الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقـانون املتـصل            متنح   - ٤  

 .حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
مـن   ٢ ةانظر الفقـر  ( أمام القانون    سواسية من الدستور، اجلميع     ١ - ١٤وفقاً للمادة    - ٢٥٨
 ).التقرير
ساوى مجيع املـواطنني فيمـا ُيمنحـون مـن أهليـة         ت من القانون املدين، ي    ٢٠وفقاً للمادة    - ٢٥٩

ويف إطــار الفقــرة ). األهليــة القانونيــة املدنيــة (للتمتــع بــاحلقوق املدنيــة والــدخول يف التزامــات  
عايـا الـدول األجنبيـة      ر“ املواطنـون ” من القانون املـدين، تعـين عبـارة          ١، املادة   ٢الثانية، اجلزء   

 .)ي اجلنسيةميوأيضاً األشخاص عد
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ــنص و - ٢٦٠ ــادة ت ــى  ٤٣٧امل ــانون املــدين عل ــانونيني  ”:  مــن الق للمــواطنني واألشــخاص الق
وال جيــوز إجبــار أي شــخص علــى الــدخول يف عقــد، إالّ يف  . “احلريــة يف الــدخول يف العقــود

امـة أو التـزام مقبـول بـه طوعـاً، علـى             احلاالت اليت ينص فيها هذا القـانون أو القـانون بـصفة ع            
 .وجوب الدخول يف عقد

 من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى أن اجلميـع سواسـية أمـام القـانون         ٨تنص املادة   و - ٢٦١
 . وأن القانون حيميهم من التمييز

 من الدستور، لكل شخص احلق يف التملُّك واالستفادة مما ميتلكـه            ٣١مبوجب املادة   و - ٢٦٢
 وال جيـوز حرمـان أي شـخص مـن امللكيـة، إال يف احلـاالت                 . كما يشاء  هوهبف فيه أو    والتصر

 .اليت ينص عليها القانون ووفقاً إلجراء قضائي
 مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة، تقــام العدالــة املدنيــة علــى أســاس    ٥مبوجــب املــادة و - ٢٦٣

 . متساوي املواطنني واألشخاص القانونيني أمام القانون ويف احملاك
ال جيـوز تقييـد أهليـة       ”:  من القانون املدين على ما يلي      ٢٥ من املادة    ١نص الفقرة   تو - ٢٦٤

. “احلاالت وباإلجراءات اليت حيددها قـانون نظـامي       يف  تزامية إال   لاملواطن القانونية أو أهليته اال    
 القانونيـة   من املـادة نفـسها علـى أن ختلـي املـواطن كليـاً أو جزئيـاً عـن األهليـة                   ٣ ةوتنص الفقر 

ــد األهليــ     أو ــامالت أخــرى هتــدف إىل تقيي ــة وأي مع ــة االلتزامي ــة  األهلي ــة أو االلتزامي ة القانوني
 .جيوز أصالً وهو الغٍ وباطل ال

 من الدستور على أنه لكل شخص مقيم قانونيـاً يف مجهوريـة أرمينيـا               ٢٥تنص املادة   و - ٢٦٥
 .ية أرمينيااحلق يف حرية احلركة واختيار سكناه يف إقليم مجهور

ــساويها مــع        - ٢٦٦ ــى أســاس ت ــرأة، عل ــا امل ــات أم ــا أي عقب ــة أرميني ــانون مجهوري ال يــضع ق
الرجل، متنعها من أن تصبح حماميـة أو قاضـية وأن تـديل بالـشهادة كأحـد الـشهود وأن متـارس                      

 . أي نشاط آخر غري خمالف للقانون
 

 ١٦املادة 
سبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف        تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املنا      - ١  

كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجـه خـاص تـضمن، علـى أسـاس         
 :تساوي الرجل واملرأة

 نفس احلق يف عقد الزواج؛ )أ(  
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نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر                      )ب(  
 الكامل؛

  واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ نفس احلقوق )ج(  
نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف   )د(  

 األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
 نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة                   )هـ(  

والوســائل الكفيلــة ثقيــف تبــني إجنــاب طفــل وآخــر، ويف احلــصول علــى املعلومــات وال
 بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛ 

ــى       )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــا يتعل ــسؤوليات فيم نفــس احلقــوق وامل
به ذلـك مـن األنظمـة املؤسـسية االجتماعيـة، حـني توجـد        ااألطفال وتبنـيهم، أو مـا شـ       

اهيم يف التــشريع الــوطين؛ ويف مجيــع األحــوال تكــون مــصاحل األطفــال هــي    هــذه املفــ
 الراجحة؛

نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم                 )ز(  
 األسرة، واملهنة، والوظيفة؛

ــات،       )ح(   ــازة املمتلكـ ــة وحيـ ــق مبلكيـ ــا يتعلـ ــزوجني فيمـ ــال الـ ــوق لكـ نفـــس احلقـ
هتا، والتمتع هبـا، والتـصرف فيهـا، سـواًء بـال مقابـل أو مقابـل                 واإلشراف عليها، وإدار  

 .عوضٍ زي قيمة
خـذ مجيـع اإلجـراءات    ال يكون خلطوبة الطفـل أو زواجـه أي أثـر قـانوين، وتتَّ          - ٢  

الــضرورية، مبــا فيهــا التــشريع، لتحديــد ســن أدىن للــزواج وجلعــل تــسجيل الــزواج يف   
 .سجل رمسي أمر إلزامي

 من الدستور، حيق للمرأة والرجل البـالغني سـن الـزواج أن يتزوجـا               ٣٥ مبوجب املادة  - ٢٦٧
 .ا احلرةمويكونا أسرة، وذلك مبحض إرادهت

ويف .  مـن قـانون األسـرة      ١ مـن املـادة      ٣وهذا املعيار نفسه منـصوص عليـه يف الفقـرة            - ٢٦٨
ثنـاء فتـرة   إطار هذا القـانون يتمتـع الرجـل واملـرأة حبقـوق متـساوية عنـد الـدخول يف الـزواج وأ             

 .الزواج وعند فسخه
ــتم التنظــيم القــانوين      ٤ووفقــاً للفقــرة   - ٢٦٩ ــانون األســرة، ي  مــن تلــك املــادة نفــسها مــن ق

 الزوجيـة بـني الرجـل واملـرأة علـى االختيـار             ةللعالقات األسرية على أساس مبـادئ قيـام الرابطـ         
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ي واهتمـام كـل     الطوعي وتساوي حقوق الزوجني يف األسرة وحـل املـشاكل األسـرية بالتراضـ             
 .طرف بصاحل اآلخر واألمهية القصوى حلماية حقوق ومصاحل األطفال وأفراد األسرة املعوقني

لــدين يف احلقــوق والواجبــات  ا مــن قــانون األســرة علــى تــساوي الو  ٤٩تــنص املــادة  - ٢٧٠
 ).حقوق الوالدين(يتعلق بأطفاهلما  فيما
األطفـال  ) قيمـاً  (وصـياً  جيوز أن يعيَّن   من قانون األسرة على أنه ال      ١٣٥تنص املادة   و - ٢٧١

وعنـــدما يوضـــع طفـــل حتـــت الوصـــاية . إالّ الـــشخص البـــالغ الـــذي يتمتـــع باألهليـــة القانونيـــة
وكـذلك  ) القـيِّم (، تؤخـذ يف االعتبـار القـيم األخالقيـة والـصفات الشخـصية للوصـي              )القوامة(

والطفــل، ) القــيِّم(الوصــي ، والعالقــات بــني )القــيِّم(قدرتــه علــى النــهوض مبــسؤوليات الوصــي 
ــراد أســر    ــني أف ــه وب ــات بين ــل إن أمكــن   ةوالعالق ــات الطف ــل، ورغب ــيني  .  الطف ــصلح للتع وال ي

األشـخاص  أو  األشخاص الذين يعانون من إدمـان الكحـول أو املخـدرات            ) القيمني(كأوصياء  
مــن ممارســة  جــسيم عــن عمــد، واألشــخاص الــذين أوقفــوا ذىالــذين ارتكبــوا جــرائم قتــل أو أ

، واألشخاص الذين ُسحبت حقـوق األبـوة منـهم، واألشـخاص            )منيقيِّ(سؤولياهتم كأوصياء   م
الذين قيِّدت حقـوقهم األبويـة واألشـخاص الـذين كـانوا يف فتـرة سـابقة آبـاء بـالتبين ومت إلغـاء                        
ــهوض        ــستطيعون ألســباب صــحية الن ــذين ال ي ــبين نتيجــة لتقــصريهم، واألشــخاص ال ذلــك الت

 . بتربية الطفلباملسؤوليات املرتبطة
 يف الفقــرة ةوال يوجــد بــني القيــود الــوارد. وتنطبــق نفــس املبــادئ علــى تــبين األطفــال - ٢٧٢
 .ع اجلنس قائمة على أساس نوقيود ة من قانون األسرة بشأن التبين أي١١٦
ق  مــن الــزوجني حريــة االختيــار فيمــا يتعلــالً مــن قــانون األســرة كــ٢٤وتعطــي املــادة  - ٢٧٣

 .  واحلرفة والسكينبالعمل واملهنة
ــاة         - ٢٧٤ ــسائل احلي ــضالً عــن م ــيمهم ف ــال وتعل ــة األطف ــوة وتربي ــة واألب ــسائل األموم ــا م أم

 . املساواة بني الزوجنياألسرية األخرى، فيحلها الزوجني معاً على أساس مبدأ
 يف الـزواج أن خيتـارا االسـم العـائلي     اعنـد دخوهلمـ  ميكـن للزوجني،  ٢٥ووفقاً للمـادة    - ٢٧٥

 .ا باسم عائلتهما ليصبح امساً عائلياً لألسرة أو أن حيتفظ كل منهألحدمه
 مــن الدســتور، لكــل شــخص احلــق يف التملــك واســتخدام ملكيتــه    ٣١وفقــاً للمــادة  - ٢٧٦

وال جيـوز أن تلحـق ممارسـة الـشخص حلقوقـه         . والتصرف فيها أو وهبها حسب ما يراه مناسباً       
ــهك احل    ــة أو أن تنتـ ــرراً بالبيئـ ــة ضـ ــرين     يف امللكيـ ــخاص آخـ ــة ألشـ ــصاحل القانونيـ ــوق أو املـ قـ

وال جيـوز حرمـان أي شـخص مـن امللكيـة، إال يف احلـاالت الـيت يـنص                    . للمجتمع أو الدولة   أو
 .عليها القانون ووفقاً إلجراء قضائي
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 مــن القــانون املــدين حيــق للمالــك أن يفعــل   ١٦٣ مــن املــادة ٣  و٢ووفقــاً للفقــرتني  - ٢٧٧
امت أفعاله ال ختالف القانون وال تنتهك حقوق اآلخرين أو مـصاحلهم            يشاء مبمتلكاته، ما د    ما

ــة للغــري وإعطائــه حــق االســتخدام       الــيت حيميهــا القــانون، مبــا يف ذلــك التنــازل عــن حــق امللكي
وجيـوز  . والتملك والتصرف يف امللكيـة؛ أو رهـن امللكيـة أو التـصرف فيهـا علـى أي حنـو آخـر                     

 .لى سبيل االئتمانأن ينقل ماله إىل طرف آخر عللمالك 
 ال يعتـرب الـزواج قانونيـاً      :  من قـانون األسـرة علـى مـا يلـي           ١ من املادة    ٢ ةتنص الفقر  - ٢٧٨
 .إذا مت يف مكتب تسجيل مدين إال

 من قانون األسرة على أن الزجيـات ينبغـي أن تـتم يف مكاتـب التـسجيل        ٩تنص املادة    - ٢٧٩
نون مجهوريــة أرمينيــا مــع وجــوب حــضور املــدين احلكوميــة وعلــى النحــو الــذي يــنص عليــه قــا

 الــزوجني عنــدما يــتم تــسجيل وتبــدأ حقــوق ومــسؤوليات. األشــخاص الــذين يريــدون الــزواج
 . مكتب التسجيل املدين احلكوميالزواج يف

 من قانون األسـرة، يتطلـب الـدخول يف الـزواج الرضـا              ١٠ من املادة    ١ووفقاً للفقرة    - ٢٨٠
ر من ِقبـل الرجـل واملـرأة اللـذين يعتزمـان الـدخول يف الـزواج،                 الكامل القائم على االختيار احل    

 . سنة للرجل١٨  سنة للمرأة و١٧كل منهما سن الزواج وهي وبلوغ 
ــا موضــ       مل - ٢٨١ ــة أرميني ــرتيل يف مجهوري ــف امل ــرأة والعن ــف ضــد امل ــسألة العن ــصبح م عاً و ت

 .  والصرحية إالّ قبل فترة وجيزةالعاديةللمناقشة 
 صــدر أمــر مــن رئــيس الــشرطة يف مجهوريــة أرمينيــا مت مبوجبــه إنــشاء  ٢٠٠٦يف عــام  - ٢٨٢

فريق عامل برئاسة نائـب رئـيس الـشرطة وذلـك إلنفـاذ برنـامج العمـل الـوطين بطريقـة عاجلـة                       
 التدابري الربناجمية الداعية إىل منع العنف ضد املـرأة والعنـف            وبصفة حمددة وعلى النحو السليم،    

 منفـصل للجـرائم الـيت       سجلبـ دف، حتـتفظ مراكـز معلومـات الـشرطة          ولتحقيق هذا اهل  . املرتيل
كذلك من املقرر أن ُتعقـد حلقـات دراسـية          .  وجيري إعداد برنامج منفصل    .ترتكب ضد املرأة  

 .بصورة مباشرة مع اجلمهورللمسؤولني عن إنفاذ القانون الذين يعملون 
القـانون اجلنـائي     إىل   ٢٠، أُضيف فصل جديد هـو الفـصل         ٢٠٠٣أغسطس  /ويف آب  - ٢٨٣

 .“اجلرائم يف حق اُألسر واألطفال”وعنوان الفصل اجلديد هو . اجلديد جلمهورية أرمينيا
ــسم خــاص    و - ٢٨٤ ــشرطة ق ــدى إدارة ال ــشاكل  لألحــداثل ــاول م ــذين مت األحــداث يتن  ال

 خمتلـف  وتـتم إحالتـهم إىل  . األحـداث وهو يتعامـل يوميـاً مـع هـؤالء     . اجتذاهبم للعمل يف البغاء 
نيون ا؛ ويعمـل معهـم األطبـاء النفـس    )دور األيتام واملدارس الداخليـة ومـا إىل ذلـك         (سسات  املؤ

 .األحداثمع أُسر أيضاً واألطباء العاديون واملدرسون كما جيري 
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ويقوم موظفـو هـذا القـسم بـشن محـالت مدامهـة شـهرية يف مجيـع أحنـاء البلـد وذلـك                  - ٢٨٥
 . الذين اجتذبوهم لذلكاألحداثلبغاء و الذين يعملون يف ااألحداثللكشف عن هؤالء 

ــاول خمتلــف املواضــيع     و - ٢٨٦ ــة حماضــرات تتن ــع، تقــدَّم يف املؤســسات التعليمي ألغــراض املن
 .القانونية

 


