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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل املنشـو وفقـا لقـرار حلـق قـو
اإلنسـ ــا  1/5امل ـ ـ ر  18زيرا /يوني ـ ـ  2007دورت ـ ـ احلادي ـ ـة والعش ـ ـرين يف الفـ ــنة مـ ــن 19
إىل  30ك ــانو الياا/ين ــاير  .2015وأُج ــري السـ ــتعراض املتعل ــق بورميني ــا يف ا لس ــة اليامنـ ــة
املعق ــودة يف  22ك ــانو الياا/ين ــاير  .2015وت ـرأف وف ــد أرميني ــا ناو ــب واي ــر ا ارجي ــة أش ــوت
هوفاكيميــا  .واعتمــد الفريــق العامــل التقريــر املتعل ــق بورمينيــا يف جلســت الرابع ـة عشــرة املعق ــودة
يف  27كانو الياا/يناير .2015
 -2ويف  13ك ــانو الياا/ين ــاير  2015اخت ــار حل ــق ق ــو اإلنس ــا حموع ــة املق ــررين
التالية (اجملموعة اليالثية) لتيسري الستعراض املتعلق بورمينيا :إندونيسيا والسلفادور ونيجرييا.
 -3ووفقـا للفقــرة  15مــن مرفــق القـرار  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق القـرار  21/16صــدرت
الوثاوق التالية ألرغراض استعراض الة قو اإلنسا يف بورمينيا:
تقريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و ين/عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض مكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/21/ARM/1؛
( ) جتميع للمعلومات أعدت مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـو اإلنسـا وفقـا
للفقرة )A/HRC/WG.6/21/ARM/2( ) (15؛
(ج) م ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ مفوض ـ ـ ـ ـ ـ ــية ق ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج)
( A/HRC/WG.6/21/ARM/3و.)A/HRC/WG.6/21/ARM/3/Corr.1
 -4وأ يلـ إىل أرمينيـا عــن ريـق اجملموعـة اليالثيــة اومـة أسـسلة أعــد ا سـلفا أذربيجــا
وإس ــبانيا وأملانيـ ــا وبلجيكـ ــا وا مهوريـ ــة التشـ ــيكية وسـ ــلوفينيا وسويس ـ ـرا واململكـ ــة املتحـ ــدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية والنـروي وهولنـدا .وميكـن ال ـالع علـى هـذ األسـسلة علـى
املو ع الشبكي ا ارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكد رويق الوفـد دعـم أرمينيـا لعمليـة السـتعراض الـدوري الشـامل وشـدد علـى أ يـة أ
تُطلع الوفود بعضها البعض علـى املمارسـات الفضـلى .وشـكر روـيق الوفـد كيـع احلكومـات الـ
وفد أثناء الستعراض.
ر أسسلتها كتابةا وهي األسسلة ال سيجيب عليها ُ

 -6وعــرض التقريــر الــو ين ألرمينيــا بهمــاا أهــم حــالت اإلصــال املتعلقــة قــو اإلنســا
وأهــم التحــديات والعقبــات ال ـ اعنض ـ تنفيــذها .و ــد ظي ـ التوصــيات ال ـ ُــدم خــالل
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الدورة األوىل باهتمـام شـديد مـن احلكومـة .واعتُمـدت تـدابري تشـريعية وعمليـة لتنفيـذها .و ـدم
أرمينيــا تقري ـرا مر لي ـا ع ـن تنفيــذ التوصــيات وكان ـ مــن بــب البلــدا ال ـ بل ـ أكــرب عــدد مــن
التوصيات خالل ا ولة األوىل .وأعرب أرمينيـا عـن تقـديرها لـدور اجملتمـع املـدا يف هـذ العمليـة
وشددت على اهتمام هبا وأعربـ عـن اعتقادهـا أ إنشـاء نظـام أمـ حلقـو اإلنسـا ل ميكـن
أ يكو إل مثـرة تـرار متزايـد بـب دور الدولـة ودور اجملتمـع املـدا .وتعـود نشـوة اجملتمـع املـدا يف
أرميني ــا إىل األي ــام األوىل بع ــد اس ــتقالوا و ــد ش ــهد ف ــرة يف نش ــا عل ــى ا ص ــو يف العق ــد
املاضي .فالعديد من املنظمات تساهم يف حالت متخصصة وجتري دراسات فيها.
 -7وســرد روــيق الوفــد أهــم إأــااات أرمينيــا منــذ الســتعراض الــدوري الشــامل األول بــدءا
بالربنــام الس ـناتيجي لاصــال ات القانونيــة والقضــاوية للفــنة مــا بــب عــامي  2012و2016
الـ ــذي مشل ـ ـ أنشـ ــطت الواسـ ــعة النطـ ــا التش ـ ـريعات القضـ ــاوية وا ناويـ ــة وتش ـ ـريعات العقوبـ ــات
اإلصــال ية؛ ونــزع صــفة ا ــرم عــن بعــض األفعــال؛ وختفيــف العقوبــات علــى أفعــال أخــرب؛ وبــدء
العمل بنظام مرا بة السلوك؛ وتقصري املدد ال تستغر ها احملاكمات.
 -8وإذ سـ ــلط روـ ــيق الوفـ ــد الضـ ــوء علـ ــى الس ـ ـناتيجية الو نيـ ــة حلمايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا
لعام  2012ال إن مت إ رار خطة عمل ذات صلة يف عـام  2014وإ فريقـا عـامالا ـد أنشـ
لتنسيق تنفيذها .كما مت إ رار خطط مواضيعية يف حالت عديدة.
 -9و ُشــكل يف عــام  2013نــة اإلصــال ات الدســتورية يف أرمينيــا وأُعيــد تنظــيم اجمللــق
املعـ ــين بش ـ ـ و امل ـ ـرأة يف شـ ــكل ليـ ــة و نيـ ــة مكلفـ ــة بتنفيـ ــذ سياسـ ــة املسـ ــاواة بـ ــب ا نسـ ــب يف
ع ــام  .2014واعتُم ــد يف ع ــام  2013الق ــانو املتعل ــق بض ــما املس ــاواة يف احلق ــو ب ــب املـ ـرأة
والرجل وجتري صيارغة السياسة املناسبة لرصد وتنفيذ على حنو فعال.
 -10ومت التوكي ـ ــد عل ـ ــى أ ديـ ـ ـوا املظ ـ ــامل يف أرميني ـ ــا ـ ــد ص ـ ــل عل ـ ــى املرك ـ ــز أل ـ ــف يف
عـام  2013وأ احلكومــة ــد اادت ميزانيتـ يف كــل ســنة فكفلـ بــذلأ أداء داوــرة الــرد السـريع
فيـ ومكاتبـ اإل ليميــة عملهــا .وو عـ أرمينيــا أو صــد علــى عــدد مــن الصــكوك الدوليــة أثنــاء
الفنة موضوع الستعراض من كلتها اتفا يـة قـو األشـخا ذوي اإلعا ـة والتفا يـة الدوليـة
حلمايــة كيــع األشــخا مــن الختفــاء القســري والتفا يــة الدوليــة حلمايــة قــو كيــع العمــال
املهــاجرين وأف ـراد أســرهم .و ــد يصــبظ التصــديق علــى نظــام رومــا األساســي للمحكمــة ا ناوي ــة
الدولية ممكنا عندما تعال كيع املساول ذات الصلة يف عملية اإلصال الدستوري.
 -11وُكلــف أمــب املظــامل األرمــين اهمــة إنشــاء اةليــة الو اويــة الو نيــة امتيــالا ملــا يــن علي ـ
الربوتوكول الختياري لتفا ية مناهضة التعذيب ورغري من ضـرو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو
الالإنسانية أو املهينة .ومنذ عام  2012شارك مميلو عن اجملتمـع املـدا بـدورهم يف حلـق منـع
التعــذيب ومكــن التعــاو مــع الشــر ة مــن ــل بعــض املســاول احملـددة .و ُر ـ التعــديالت علــى
الق ــانو ا ن ــاوي م ــن أج ــل املوافق ــة عليه ــا وه ــي ترم ــي إىل جع ــل التشـ ـريعات الو ني ــة الـ ـ جت ــرم
التعذيب متماشية مع املادة األوىل من اتفا ية مناهضة التعذيب.
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 -12واعتُمد انو ا دمـة العامـة يف عـام  .2011وأُسـند مـدب جـودة الدميقرا يـة إىل مـدب
مشاركة النساء يف احلياة املدنية والسياسية ودورهن يف صنع القرار .و سن املـادة  2-108مـن
انو النتخابات الستجابة ملتطلبات التواا بب ا نسب خاصةا أهنا ددت صصا للنسـاء
ب ـالف التش ـريع الس ــابق .وأنش ـ فري ــق عام ــل أج ــرب دراس ــة وا ــن خط ــة عم ــل ش ــاملة لتنفي ــذ
التوصيات ال دمها مكتب امل سسات الدميقرا يـة و قـو اإلنسـا انظمـة األمـن والتعـاو يف
أوروبا بعد النتخابات الربملانية لعام  2012والنتخابات الرواسية لعام .2013
 -13وكان مكافحة الفساد من أولويـات كومـة أرمينيـا .فقـد ُاختـذ عـدد مـن التـدابري ذات
الصلة منها وضع اسناتيجية وخطة عمل ملكافحـة الفسـاد والتعـاو مـع منظمـة التعـاو والتنميـة
يف امليدا ال تصادي وحموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللـق أوروبـا الـ خلصـ إىل أ
أرمينيـ ــا ـ ــد نفـ ــذت التوصـ ــيات ال ـ ـواردة يف تقريرهـ ــا لعـ ــام  2014والبـ ــاله عـ ــددها  19توص ـ ــية.
واشــتمل سياســة الدولــة أيض ـ ا عل ـى مشــاركة اجملتمــع املــدا واألفـراد النشــيطة يف بـرام مناهض ـة
الفساد.
 -14وتراجـع بـا راد يف السـنوات األخـرية عـدد األ فـال املوجـودين رهـن ال تجـاا .وتســجل
أرمينيــا الي ـا أ ــد أصــغر األر ــام يف املنطقــة فيمــا يتعلــق باأل فــال احملتج ـزين .و ــد مت يف كــانو
األول/ديسمرب  2012إ رار برنام اسناتيجي حلماية قو الطفل للفنة ما بب عامي 2013
و 2016وجـ ـ ــدول امـ ـ ــين لختـ ـ ــاذ التـ ـ ــدابري ذات الصـ ـ ــلة .ومـ ـ ــن كلـ ـ ــة التـ ـ ــدابري املتخـ ـ ــذة وضـ ـ ــع
اسناتيجيات ملكافحة العنف على األ فال.
 -15وأول ـ كومــة أرمينيــا يف كيــع اإلصــال ات التش ـريعية ال ـ أجر ــا منــذ الســتقالل
عنايــة خاصــة لضــما ريــة وســاوط اإلعــالم واســتقالوا وتعــددها وذلــأ بالتعــاو مــع املنظمــات
اإل ليميــة يف هــذا اجملــال .وأصــبظ تطــوير شــبكة اإلننن ـ مــن أولويا ــا الس ـناتيجية إىل جانــب
التشـ ـريعات الرامي ــة إىل حلاي ــة مص ــاا مس ــتخدمي خ ــدمات التص ــالت اإللكنوني ــة .و س ــب
هيســات رصــد دوليــة فــه أرمينيــا تــوفر خدمــة اإلننن ـ باجملــا  .ومت تعــديل القــانو ا نــاوي يف
عام  2010من أجل نزع صفة ا رم عن التشهري.
 -16ومــن ضــمن األنشــطة الـ امـ هبــا أرمينيــا ملكافحــة الجتــار باألشــخا شــن حلــالت
توعية عامة واعتماد انو جديد يف عام  .2014وكـا فريـق عامـل مشـنك بـب الوكـالت معـين
هبــذ املســولة مــن بــب املنظمــات احلكوميــة ورغــري احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة وكــا ألرمينيــا دور
فاعل يف األنشطة ذات الصلة يف حلق أوروبا.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -17أثناء احلوار التفاعلي أدىل  70وفدا بتصرحيا م .وميكـن ال ـالع علـى التوصـيات الـ
ُدم أثناء احلوار يف ا زء الياا من هذا التقرير.
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 -18ول ظـ ريرغيزســتا بارتيــا أ أرمينيــا ــد سـجل تقــدم ا ل يســتها بـ باجتــا تنفيــذ
اللتزام ــات الـ ـ طعته ــا عل ــى نفس ــها خ ــالل الس ــتعراض الس ــابق .وذكـ ـرت تع ــاو أرميني ــا م ــع
املنظمات الدولية وأشادت هبا على خلفية التدابري ال اختذها البلد فيما يتعلق بتمكب املرأة.
 -19وأعرب ـ لتفيــا عــن ســرورها بس ـن تش ـريع بعين ـ يتنــاول املســاواة بــب امل ـرأة والرجــل ومــن
ضمن الربنام الو ين ملكافحة العنف القاوم على نـوع ا ـنق رغـري أهنـا الـ إ القلـق ل يـزال
يساورها إااء التقارير الواردة عن العنف الذي ميارف على النساء واوجمات على الصحفيب.
 -20وأ ــر لبنــا بــا هود ال ـ بــذلتها أرمينيــا يف تطــوير ليــات دســتورية لتعزيــز الــة قــو
اإلنسا واحلريات األساسية ويف حال مكافحة الجتار بالبشر وحلاية األ ليـات القوميـة والتعدديـة
اليقافية.
 -21ور ب ـ ليتوانيــا بالربنــام الــو ين حلمايــة قــو الطفــل .و ال ـ إ عــدم املســاواة بــب
امل ـرأة والرجــل ل ي ـزال اوم ـ ا علــى ال ـررغم مــن اســتحدا إ ــار سياســان متــب نســبي ا .وأ ا ـ
ليتوانيا علما الت العنف الذي ميارف على املدافعب عـن قـو اإلنسـا والصـحفيب و الـ
إ تقارير ل تزال تصل بشو تلأ احلواد .
 -22وأشادت ماليزيا اا تبذل أرمينيا من جهود مكيفة لتعزيز املساواة بب ا نسب وملكافحة
العنف القاوم على نوع ا نق .وسلم أيضـا باإلأـااات الـ أُ ـرات يف تعزيـز احلـق يف التعلـيم
ويف إماد فر عمل لألشخا ذوي اإلعا ة.
 -23ور ب موريتانيا باعتماد القانو املتعلق رية التجمع الصادر يف عام  2011والقـانو
املتعلــق بتحقيــق تكــاف الفــر للنســاء والرجــال الصــادر يف عــام  2013والس ـناتيجية الو نيــة
حلماي ــة ق ــو اإلنس ــا الـ ـ اعتُم ــدت يف ع ــام  .2013وأش ــارت موريتاني ــا أيضـ ـ ا إىل ا ه ــود
املبذولة فيما يتعلق قو املرأة والطفل والتعليم.
 -24وأ رت املكسيأ با هود ال تبذوا أرمينيا يف حال اوجرة وأشارت علـى ا صـو إىل
تو يعهــا علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة قــو كيــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم وإىل ســن
وانب لتحقيق تكاف الفر للنساء والرجال و انو رية التجمع.
 -25وسـ ــول ا بـ ــل األسـ ــود عمـ ــا إذا كان ـ ـ أرمينيـ ــا ـ ــد نفـ ــذت برنـ ــام التيقيـ ــف والتوعيـ ــة
بالصــكوك الدوليــة حلقــو اإلنســا وبالتزامــات البلــد ذات الصــلة وأعــر عــن لق ـ إااء التش ـريع
املتعلق بالتمييز.
 -26ور ـب املغــر باعتمــاد الس ـناتيجية الو نيــة حلمايــة قــو اإلنســا وبالتصــديق علــى
التفا ية الدولية حلماية كيع األشخا من الختفـاء القسـري واتفا يـة قـو األشـخا ذوي
اإلعا ة.
 -27وأشــادت ناميبيــا باعتمــاد الس ـناتيجية الو نيــة وخطــة العمــل حلمايــة قــو اإلنســا
والتشريع املتعلق بتحقيق تكاف الفر للنساء والرجال.
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 -28ور بـ هولنــدا بتعــاو أرمينيــا مــع الحتــاد األورو يف ضــايا قــو اإلنســا وبالتقــدم
الذي أُ را فيما يتعلق با دمة العسـكرية البديلـة .وأعربـ هولنـدا عـن لقهـا إااء أعمـال العنـف
ال تُرتكب يف ق املدافعب عن قو اإلنسا وإااء خطا الكراهية الذي يعتمد مس ولو
كوميو وموظفو يف الشر ة يف ق األ ليات الدينية والعر ية وا نسية.
 -29ور بـ النــروي بالسـناتيجية الو نيــة وخطــة العمــل حلمايــة قــو اإلنســا وشــددت
على ضرورة متكب اجملتمع املدا من املشاركة الواسعة يف تنفيـذها .وأعربـ عـن لقهـا إااء تقـارير
تفيد بتعرض الفسات الضعيفة للتمييز اا فيها املصابو بفريوف نق املناعة البشرية املكتسب.
 -30وأ رت الفلبب با هود الـ بـذلتها أرمينيـا يف مكافحـة الجتـار بالبشـر ور بـ بهصـال
انو النتخابات لديها الرامي إىل ايادة متييل املرأة يف السلطة التشريعية وكمـا ر بـ بتصـديقها
على صكوك دوليـة .وأعربـ عـن لقهـا إااء الدعـاءات الـ تفيـد بـو اسـتقالل القضـاء ل يـزال
واهيا.
 -31وشــكرت بولنــدا أرمينيــا علــى مشــاركتها يف عمليــة الســتعراض الــدوري الشــامل وذكــرت
األ يــة ال ـ توليهــا للحــق يف ريــة الـرأي والتعبــري واحلــق يف التجمــع الســلمي وتكــوين ا معيــات
وأ رت با هود ال تبذوا أرمينيا يف وضع إ ار تشريعي بشو قو الطفل.
 -32ور ب الربتغال بتقدمي تقرير مر لـي يف عـام  2013وبالتصـديق علـى التفا يـة الدوليـة
حلمايـ ــة كيـ ــع األشـ ــخا مـ ــن الختفـ ــاء القسـ ــري واتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــخا ذوي اإلعا ـ ــة
وشجع أرمينيا على مواصلة جهودها الرامية إىل توفري حلاية أفضل حلقو الطفل.
 -33وأعربـ ـ كهوري ــة كوري ــا ع ــن تق ــديرها للتص ــديق عل ــى التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة كي ــع
األشخا من الختفاء القسري واتفا ية قـو األشـخا ذوي اإلعا ـة وللجهـود املبذولـة مـن
أجل حتسب التشريع املتعلق رية التجمع واملشاركة السياسية وا دمة العسكرية البديلة.
 -34ور بـ ـ ـ كهوري ـ ــة مول ـ ــدوفا باعتم ـ ــاد السـ ـ ـناتيجية الو ني ـ ــة حلماي ـ ــة ق ـ ــو اإلنس ـ ــا
وبالس ـ ـناتيجيات املواض ــيعية املتعلق ــة قـ ــو الطف ــل والجت ــار بالبشـ ــر وتعزي ــز التيقي ــف قـ ــو
اإلنسا  .ول ظ أيضا اعتماد انو بشو مساعدة ضحايا الجتار أو الستغالل.
 -35وأ ا ـ رومانيــا علمـا بالسـناتيجية وخطــة العمــل الــو نيتب املتعلقتــب مايــة قــو
اإلنسـا وبالتصـديق علـى اتفا يـة قـو األشـخا ذوي اإلعا ـة وباعتمـاد ـانو حتقيـق تكـاف
الف ـ ــر للنس ـ ــاء والرج ـ ــال .وأعرب ـ ـ ع ـ ــن تق ـ ــديرها ألرميني ـ ــا عل ـ ــى تق ـ ــدميها التقري ـ ــر املر ل ـ ــي يف
عام  2013يف إ ار الستعراض الـدوري الشـامل .وأعربـ رومانيـا عـن سـرورها بونشـطة التوعيـة
قو املرأة ال نُظم يف املدارف.
 -36وأشــاد الحتــاد الروســي بورمينيــا علــى مــا تبذل ـ مــن جهــد يف ســبيل تنفيــذ الس ـناتيجية
وخطة العمل الـو نيتب املتعلقتـب مايـة قـو اإلنسـا  .ول ـد التـدابري املتخـذة بغـرض تقويـة
التشريع املتعلق ماية قو اإلنسا وإلصال النظام القضاوي وضما املساواة للجميع.
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 -37وأشــادت روانــدا بورمينيــا علــى ال ـربام ال ـ وضــعتها ملكافحــة العنــف القــاوم علــى نــوع
ا نق اا فيها الربنام السناتيجي  .2015-2011وأ ا رواندا علما كذلأ بـو أرمينيـا
ا تل الرتبة اليالية من بب  191بلدا يف عام  2013يف جهود مكافحة الجتار بالبشر.
 -38ور بـ البوســنة واورســأ بهنشــاء م سســة و نيــة حلقــو اإلنســا تتمتــع بــاملركز ألــف
وب ــه رار وتنفي ــذ ـوانب متنوع ــة تتعل ــق باملس ــاواة ب ــب ا نس ــب و ق ــو األش ــخا ذوي اإلعا ــة
و قــو األ ليــات القوميــة .و لب ـ إىل أرمينيــا تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات ع ـن سياســا ا ملعا ــة
مشكلة تعليم األ فال ذوي ال تياجات ا اصة.
 -39و ي سرياليو أرمينيا على إنفاذ وانينها بصورة أكير فعالية فيما يتعلـق بـالزواج املبكـر
يف الة الفتيات اإليزيديات .ودع أرمينيا أيض ا إىل المتناع عن مال قة اليب اللجوء ضـاوي ا
بســبب دخــووم البلــد بصــورة رغــري شــرعية وإىل ضــما صــول كيــع أف ـراد األ ليــات وملتمســي
اللجوء والالجسب على التعليم.
 -40وس ــول س ــلوفينيا فيم ــا يتعل ــق بالتوص ــيات الـ ـ ــدمتها أثن ــاء ا ولـ ـة األوىل عم ــا إذا
كان اةلية الو اوية الو نية املنصو عليها يف الربوتوكول الختياري لتفا ية مناهضة التعـذيب
ــد أنشــس  .وأ ا ـ علم ـ ا مــع القلــق باســتمرار املمارســات التمييزيــة يف ــق النســاء ويف ــق
امليليات وامليليب ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري اووية ا نسانية.
 -41وأثنـ إســبانيا علــى أرمينيــا ملبادر ــا عفويـ ا إىل تقــدمي تقريــر مر لــي يف عــام  2013عـن
تنفيذ التوصيات املنبيقة عـن ا ولـة األوىل مـن السـتعراض الـدوري الشـامل رغـري أ القلـق ل يـزال
يســاورها مــن اســتمرار العنــف القــاوم علــى نــوع ا ــنق وارتفــاع وتــرية العنــف ال ـذي ميــارف علــى
األ ليات.
 -42وصــر الســويد بــو اعتمــاد خطــة العمــل املتعلقــة قــو اإلنســا أمــر إمــا ولكــن
ا طة مل تعال بعض ا وانب كحقو املرأة و قو الطفل معا ة كاملـة .وأضـاف أ النظـام
ل تزال تعني مشاكل فيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة ونزيهة.
 -43وأ جابـ ـ ـ أرميني ـ ــا عل ـ ــى األس ـ ــسلة املتعلق ـ ــة بنظ ـ ــام العدال ـ ــة .و الـ ـ ـ إ مش ـ ــروع ـ ــانو
اإلجـراءات ا ناويــة يتضــمن باب ـ ا اوم ـ ا بذاتـ ي ـنظم ضــاء األ ــدا  .ومــن ضــمن التغي ـريات ال ـ
أجري ديي ا على التشريعات ضما اإللزام بهشراك مميل عن اصر منذ حلظة اعتقال  .و ـدم
تفاصيل أخرب بشو شروط ا تجاا األ دا و ليات الرصد املعمول هبا وال يشارك فيهـا كـل
من مكتب املدافع عن قو اإلنسا ومنظمات رغري كومية.
 -44وكفلـ التعـديالت الـ أُدخلـ علــى القـانو ا نــاوي يف أرمينيـا والـ تتعلـق بالتعــذيب
توجيـ ــم بالتعــذيب ميــع امل ـوظفب العمــوميب الــذين ميارســو التعــذيب مــع إمكانيــة تعرضــهم
لعقوبات بالسجن د تبله مثاا سنوات ِ
وعزوم من مناصبهم العامـة أو مـنعهم مـن ممارسـة بعـض
األنشــطة ملــدة ــد تبلــه ثــال ســنوات .وذكــرت أرمينيــا أيضـ ا أ هنــاك إدارة ختــت بـالتحقيق يف
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التعــذيب داخــل داوــرة التحقيقــات ا اصــة وأ أمــرا ــد صــدر ع ـن روــيق الشــر ة بشــو تطبي ـق
معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -45وأشــارت أرمينيــا إىل بنــاء ســجن أرمــافري وإىل مشــروع توســيع مســتقبالا يف عــام 2015
هب ـ ـ ــدف حتس ـ ـ ــب ظ ـ ـ ــروف ال تج ـ ـ ــاا و ـ ـ ــل مش ـ ـ ــكلة الكتظ ـ ـ ــاك يف أم ـ ـ ــاكن ال تج ـ ـ ــاا .ويف
عــام ُ 2011وضــع اوجــب ـرار كــومي جــدول امــين لتنفيــذ تــدابري حتســب ا ــدمات الطبيــة
داخل السجو .
 -46وأدخل ـ ـ أرمينيـ ــا تعـ ــديالت علـ ــى ـ ــانو ا دمـ ــة البديلـ ــة يف عـ ــام  .2013فمي ـ ـزت
كام ا ديدة بب ا دمة العسـكرية البديلـة و ا دمـة املدنيـة البديلـة فوتا ـ بـذلأ ملـن
األ ُ
متــنعهم معتقــدا ُ م مــن حلــل الســال بالقيــام با دمــة املدنيــة دو حلــل الســال أو بعــدم القيــام
با دمـة العســكرية بتاتـا .واختـذت تــدابري ملعا ــة وضــع املســتنكفب ضــمرييا الــذين لو قـوا ضــاويا
بل أ يدخل ذلأ القانو يز النفاذ.
 -47وأ ا أرمينيا علما بو مشـروع ـانو اإلجـراءات ا ناويـة يـن علـى تـدابري لتعريـف
ال تجاا بون من التدابري القسرية الستيناوية وذلأ بغية معا ة الطول املفرط لفنات ال تجاا
السابق للمحاكمة.
 -48و ــدم أرمينيــا معلومــات مفصــلة عــن ــالت الوفــاة الـ ُسـجل يف صــفوف القـوات
املسلحة يف عامي  2013و 2014و ال إن ميكن عزو الزيـادة املسـجلة إىل ـدو مزيـد مـن
الت خر و ف إ ال النار .بينما اخنفض عدد ـالت النتحـار .و الـ إ املـدعي العـام
بصــدد اختــاذ خطـوات إلعــالم ا مهــور بشــو احلــالت ونتــاو التحقيقــات يف ذلــأ الشــو وإنـ
بالفعل د عقد منا شات يف هذا املوضوع.
 -49وفيمــا يتعلــق ب ـالبطء الظــاهر يف التحقيقــات ا ناويــة يف املظــاهرات ال ـ خرج ـ عقــب
النتخابــات الرواســية يف عــام  2008وافق ـ أرمينيــا علــى أ ذلــأ مل يكــن مفاجس ـا بــالنظر إىل
عدد احلالت و جمها وإىل خطورة الوضع .ويف عام  2014أصدر املدعي العام تعليمات بـو
تشكل الة كل شخ مـن األشـخا الـذين توفـوا يف أعقـا التظـاهرات ضـية جناويـة اومـة
بذا ا.
 -50وأشارت أرمينيا إىل أنـ مل يكـن ممكنـ ا اختـاذ القـرارات الـ اختـذت بشـو تسـليم اجملـرمب
بل إمتام إجراء منظ مركز اللجوء.
 -51وأشارت أرمينيا إىل أ هناك العديد من احلالت ال أدا فيهـا القضـاء مسـ ولب كـانوا
يشــغلو مناصــب رفيعــة .ول ظـ أيضـا أ معــدل التربوــة كــا يتزايــد ولكنـ بقــي ضــمن املعــدل
العادي بالنسبة ألرغلب الدول يث بله  3.6يف املاوة يف عام .2014
 -52و ـدم الوفــد مزيــدا مـن املعلومــات املفصــلة عـن التــدابري الـ اختـذ ا الشــر ة ملنــع ــدو
التعــذيب ومــن كلتهــا تيبيـ كــامريات تســجيل بالصــوت والصــورة يف العديــد مــن ــافر الشــر ة.
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ومت تعزيز مهارات الشر ة ومل ترد أي ادعاءات تتعلق بالتعرض لسوء املعاملة يف السنوات األخرية
على يد موظفب مكلفب باحلراسة يف مرافق ال تجاا لدب الشر ة.
 -53والشر ة يف أرمينيا تعمل داوم ا يث تتيظ للنـاف التمتـع بـاحلق يف التجمـع السـلمي مـع
ضــما الســالمة العامــة وحلايــة قــو اةخ ـرين و ريــا م .ويف بعــض احلــالت كــا اســتخدام
القوة ضروريا ولكن استخدامها جاء بشكل انوا  .ومت بالتعاو مـع منظمـات دوليـة تنفيـذ
ب ـرام تــدريب لفاوــدة مــوظفي الشــر ة يف حــال تطبيــق التش ـريع املتعلــق ريــة التجمــع و ُ ــددت
مبــادو توجيهيــة بش ــو اســتخدام القــوة .وم ــن أهــم اإلصــال ات ال ـ أُجري ـ يف ذلــأ الش ــو
استحدا خدمة الشر ة اجملتمعية.
 -54وأعربـ سويسـرا عــن لقهــا إااء انتهاكــات قــو اإلنســا للصــحفيب وملميلــي اجملتمــع
املدا .ور ب بقانو املساواة بب ا نسب وفقا للتوصية ال كان د دمتها يف عام .2010
 -55وأش ــارت اجيكس ــتا إىل اإلأ ــااات الـ ـ ققته ــا كوم ــة أرميني ــا يف ح ــال ق ــو
اإلنسا ور ب باعتمـاد السـناتيجية الو نيـة حلمايـة قـو اإلنسـا  .كمـا أشـارت إىل ا هـود
ال تبذوا أرمينيا ملكافحة الجتار بالبشر.
 -56ور ب ـ تايلنــد بالتش ـريع ا ديــد ال ـذي اعتُمــد بغــرض مكافحــة الجتــار بالبشــر وبهمــاد
فـر عمــل لألشــخا ذوي اإلعا ــة .رغــري أهنــا أعربـ عــن لقهــا إااء العنــف املنــز  .وشــجع
أرمينيا على الستيمار أكير من أجل حتسب نظامها التعليمي.
 -57وأعرب تركيا عن لقها إااء القيود املفروضة على رية التعبـري فيمـا صـ ضـية اإلبـادة
ا ماعيــة واعتــربت أ أ ــدا عــام  1915تشــكل موضــوع ا مشــروع ا للنقــا  .وأوضــح أ
ادعاءات احلصار ال تصادي الواردة يف التقرير الو ين ألرمينيا ل أساف وا من الصحة.
 -58ور بـ اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتــدابري ال ـ اختـذت م ـ خرا إلصــال الدســتور وال ـ
سن اةلية الدستورية املتعلقة قـو اإلنسـا  .و لبـ إىل أرمينيـا تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات
بشو املرسوم .NH-207-N
 -59ور ب اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالتقدم الذي أ راتـ أرمينيـا
منذ خر استعراض وبار ة الطريق املبيَّنة يف اسناتيجية وخطة عمـل قـو اإلنسـا  .وأ ا ـ
علم ـا بوســبا القلــق ال ـ أثــريت يف تقريــر منظمــة األمــن والتعــاو يف أوروبــا بشــو النتخابــات
الرواسية لعام .2013
 -60وأشــادت الوليــات املتحــدة األمريكيــة بورمينيــا علــى التحســن امللح ـوك يف ا ـنام ريــة
التعبري ميلما يبدو من تقريـر مكتـب املـدافع عـن قـو اإلنسـا لعـام  2013رغـري أهنـا أشـارت
إىل ضرورة فعل املزيد .وأعرب عن لقها الشديد بشو مشكلة الفساد ال تعتور النظام وبشو
عدم وجود سلطة ضاوية مستقلة.
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 -61وأكدت أورورغواي على ا هود ال بذلتها أرمينيا يف سبيل ضما تكاف الفر وعـدم
التمييز وال اشتمل على خطوات لزيـادة نسـبة متييـل املـرأة يف السـلطة التشـريعية وعلـى اعتمـاد
ا طة الو نية حلماية قو الطفل للفنة .2016-2013
 -62ور ب ـ ـ كهوري ــة فن ــزويال البوليفاري ــة بالتص ــديق عل ــى التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة كي ــع
األشخا مـن الختفـاء القسـري واتفا يـة قـو األشـخا ذوي اإلعا ـة كمـا ر بـ بـه ال
الس ـ ـناتيجية الو نيـ ــة حلمايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا يف عـ ــام  2012وخطـ ــة العمـ ــل ال ـ ـ تلتهـ ــا يف
عام .2014
 -63ومـ ــع أ ألبانيـ ــا تق ـ ــدر الـ ــدعم املقـ ــدم ملكت ـ ــب املـ ــدافع عـ ــن ق ـ ــو اإلنسـ ــا ولتنفي ـ ــذ
السناتيجية الو نيـة حلمايـة قـو اإلنسـا فههنـا شـجع أرمينيـا علـى ايـادة املـوارد املخصصـة
ميع ليا ا املكلفة ماية قو اإلنسا .
 -64ور ب ـ ا زاوــر باعتمــاد خطــة العمــل املتعلقــة قــو اإلنســا وبتقويــة اإل ــار القــانوا
ا ا اجال قو اإلنسا  .وشجع أرمينيـا علـى مواصـلة تنفيـذ التـدابري املتخـذة لتعزيـز متتـع
األ ليات القومية بالتعليم واليقافة.
 -65وأش ـ ــادت أنغ ـ ــول بورميني ـ ــا إذ وض ـ ــع الربن ـ ــام السـ ـ ـناتيجي لاص ـ ــال ات القانوني ـ ــة
واإلداريــة للفــنة  2016-2012ور ب ـ باملبــادرات املتخــذة لضــما املســاواة بــب ا نســب اــا
فيها صيارغة مشروع الربنام وخطة العمل السناتيجيب للسياسة ا نسانية.
 -66ور ب ـ ـ األرجنتـ ــب بالتصـ ــديق علـ ــى التفا يـ ــة الدوليـ ــة حلمايـ ــة كيـ ــع األشـ ــخا مـ ــن
الختفـاء القســري واتفا يــة قـو األشــخا ذوي اإلعا ــة وأ ا ـ علمـ ا بالتقــدم الــذي أ ــرا
يف إ ار السناتيجية وخطة العمل الو نيتب حلماية قو اإلنسا  .رغري أهنـا ل ظـ اسـتمرار
التمييز يف ق املرأة ويف ق امليليات وامليليب ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري اووية ا نسانية.
 -67و لب ـ أس ـناليا ال ــالع علــى تقريــر كتــا حمـ َّـد بشــو تنفيــذ الس ـناتيجية الو نيــة
حلماية قو اإلنسا  .ور ب بالتقدم الذي أ را يف تنفيـذ اتفا يـة مناهضـة التعـذيب واعتمـاد
انو املسـاواة بـب ا نسـب .رغـري أ القلـق ل يـزال يسـاورها إااء التمييـز القـاوم علـى نـوع ا ـنق
وإااء عــدم تــوفري احلمايــة للميليــات وامليليــب ومزدوجــي امليــل ا نســي ومغــايري اوويــة ا نســانية
و املي صفات ا نسب.
 -68و ال النمسا إ القلق ل يزال يساورها بشو استمرار التمييـز القـاوم علـى نـوع ا ـنق
والتميي ــز يف ــق األش ــخا ذوي اإلعا ــة ويف ــق امليلي ــات وامليلي ــب ومزدوج ــي املي ــل ا نس ــي
ومغــايري اووي ـة ا نســانية .وأعرب ـ أيض ـا عــن لقهــا أل التمتــع الفعلــي بــاحلق يف التعلــيم لــيق
مكفولا ميع األ فال.
 -69ورفضـ ـ أذربيج ــا اإلش ــارات إىل منطق ــة ن ــارغورا  -كاراب ــا الـ ـ وردت يف تقري ــر
أرمينيـ ــا الـ ــو ين مشـ ــدد اة علـ ــى أ اإلشـ ــارات إىل نـ ــارغورا  -كارابـ ــا سـ ــب ـ ـرار ا معيـ ــة
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العامـ ــة  243/62بعن ـ ـوا احلالـ ــة يف األراضـ ــي احملتلـ ــة يف أذربيجـ ــا
الصيغة :منطقة نارغورا  -كارابا يف كهورية أذربيجا .

ينبغـ ــي أ تكـ ــو هبـ ــذ

 -70وصــر أرمينيــا بــو احلكومــة تــدين التمييــز جبميــع أشــكال وبــو التش ـريعات الو نيــة
ذات الصــلة تــن علــى جترميـ  .وأضــاف أ كيــع الـربام الو نيــة الـ اعتمــد ا أرمينيــا يف حــال
قو اإلنسا تشكل العناصر األساسية املكونة للسياسـة الو نيـة ملكافحـة التمييـز وهـي ترمـي
باألســاف إىل ضــما تنفيــذ التش ـريعات الو نيــة ذات الصــلة تنفيــذا فعــالا وإىل إدراج اللتزامــات
الدولية ذات الصلة يف السياسـات الو نيـة .و ـد و عـ أرمينيـا أو صـد علـى معظـم الصـكوك
يف إ ــار األم ــم املتح ــدة والص ــكوك اإل ليمي ــة املتعلق ــة باملس ــاواة .و ــدم تفاص ــيل إض ــافية ع ــن
ا طــط والس ـناتيجيات املتعلقــة بعــدم التمييــز وســلط الضــوء علــى التــدابري واإلج ـراءات ذات
الصــلة ال ـ جــرب اختاذهــا ومــن كلتهــا تقــدمي تقريرهــا الــدوري األخــري إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء
علــى التمييــز ضــد امل ـرأة وإدراج خطــة ترمــي إىل اعتمــاد ــانو ــاوم بذات ـ يتعلــق ب ـالتمييز ضــمن
خطة العمل يف إ ار السناتيجية الو نية حلماية قو اإلنسا .
 -71ويف معــرض إشــارة أرمينيــا إىل حموعــات بعينهــا ال ـ إن ـ ل يوجــد مــا حيــد مــن فــر
األ ليــات ا نســية يف احلصــول علــى ا ــدمات العامــة .وإذ أ لــق حلــق املـرأة الــذي يرأسـ روــيق
ـف الــذي تعــرض ل ـ مميل ـو بعــض املنظمــات النســاوية رغــري احلكوميــة علــى موا ــع
الــواراء التخويـ ُ
التواصل الجتماعي فهن دعا إىل وضع د مليل ذلأ السلوك و ث أجهزة إنفـاذ القـانو علـى
التحلي بقدر أكرب من اليقظة ملنع دو تلأ احلـالت واملعا بـة عليهـا .واختـذ منـذ السـتعراض
ال ــدوري الش ــامل األول ع ــدد م ــن الت ــدابري القانوني ــة وامل سس ــية لتش ــديد إج ـ ـراءات حلاي ــة أف ـ ـراد
األ ليات القومية ومت منذ عام  2012مضاعفة امليزانية املخصصة لأل ليات القومية.
 -72وذكــرت أرمينيــا بعض ـا مــن التــدابري ال ـ كان ـ ــد اختــذ ا لصــاا أف ـراد األ ليــات ال ـ
ليس ـ وــا دولــة وميــة تنتمــي إليهــا ومــن كلتهــا نشــر وتــوفري كتــب النصــو املدرســية باجملــا
بلغــات تلــأ األ ليــات .واعتُـرب إدمــاج تلــأ األ ليــات رصــيدا ثقافيـ ا لـدب أرمينيــا .فاحملافظــة علــى
ثقافة األ ليات القومية وتطوير تلأ اليقافة يشكل أولوية بالنسبة وا وتتمتع كيـع اةثـار التارصيـة
واملعماريــة وكيــع املبــاا ذات القيمــة اليقافيــة والدينيــة مايــة الدولــة بصــرف النظــر عــن ارتبا ا ــا
العر ية أو الدينية.
 -73و ــد كــا تعــاو أرمينيــا مــع اللجنــة األوروبيــة ملناهضــة العنصـرية والتعصــب وثيق ـا .و ــدم
الوفد معلومات مفصلة عن الستنتاجات الواردة يف خر تقرير رصد وضعت اللجنة.
 -74وأنشـ ـ إ ــار تشـ ـريعي مالو ــم لض ــما ت ــوفري الظ ــروف املالوم ــة للتن ــوع ال ــديين .فمن ــذ
عام  2014مت تسجيل حنو  66منظمة دينية تنتمي تسعة منها إىل أ ليات ومية.
 -75ومـن أولويــات كومــة أرمينيـا إدارة اوجــرة .فخطــة العمـل املتعلقــة بــاوجرة لعــام 2014
اشــتمل علــى أنشــطة عــل التشـريعات الو نيــة تتســق مــع املعــايري الدوليــة .فجرمـ التعــديالت
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ال أُدخلـ علـى القـانو ا نـاوي يف عـام  2014تنظـيم اوجـرة رغـري الشـرعية .واوجـب القـانو
ا ديد املتعلق اكافحة الجتار ميكن منظ رخصة إ امة لضحايا الجتار بالبشر.
 -76و ــد كــا نظــام إدارة اللجــوء يعمــل بشــكل كامــل يــث دخــل إىل أرمينيــا يف الســنوات
األخــرية أكيــر مــن  16 000لج ـ مــن ســوريا .وُوضــع يف اةون ـة األخــرية مشــروع ــانو جديــد
وعرض على احلكومة.
بشو اللجوء اساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية لش و الالجسب ُ
 -77ول ظ بيالروف بارتيا التدابري التشريعية ال اختذ ا أرمينيا منذ الستعراض الدوري
الشامل األول .ول ظ على ا صـو ـانو املسـاواة بـب ا نسـب .ور بـ بالهتمـام الـذي
حتظى ب الفسات األضعف الا يف السناتيجية الو نية حلماية قو اإلنسا .
 -78ومــع أ بلجيكــا ر بـ بالتصــديق علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة كيــع األشــخا مــن
الختفاء القسري واتفا ية قو األشخا ذوي اإلعا ة ال إن ل يزال هنـاك الكيـري الـذي
يتعب فعل فيما يتعلق قو اإلنسـا ول سـيما إااء العنـف الـذي ميـارف علـى النسـاء واأل فـال
والعتداءات ال ترتكبها وات الشر ة.
 -79ور ب ـ ـ ب ـ ــنن ب ـ ــا هود ال ـ ـ تب ـ ــذوا أرميني ـ ــا يف س ـ ــبيل تنفي ـ ــذ التوص ـ ــيات املنبيق ـ ــة ع ـ ــن
الستعراض الدوري الشامل األول كما ر ب بتصديق أرمينيا على التفا ية الدولية حلماية كيـع
األشخا من الختفاء القسري واتفا ية قو األشخا ذوي اإلعا ة.
 -80وأشادت صـربيا بورمينيـا لعتمادهـا السـناتيجية وخطـة العمـل الـو نيتب حلمايـة قـو
اإلنسا ورأت أ أرمينيا د أ دم على خطوات امسة ملكافحة العنف املنز .
 -81وأشــادت الرباايــل بورمينيــا لتنفيــذها التوص ـيات املنبيقــة عــن ا ولــة األوىل .وأعرب ـ عــن
لقها من العنف الذي ميارف على النسـاء و يـ أرمينيـا علـى حلايـة امليليـات وامليليـب ومزدوجـي
امليــل ا نســي ومغــايري اوويــة ا نســانية و ــاملي صــفات ا نســب .وشــددت علــى أ يــة جعــل
تعريــف التعــذيب متســق ا مــع املعــايري الدوليــة وأ يــة ضــما امل ـوارد الكافيــة للليــة الو اويــة الو نيــة
لديها وأ ية تشجيع التوعية بفريوف نق املناعة البشرية/اإليدا.
 -82وأعرب بلغاريا عن تقديرها للموافقـة علـى الربنـام السـناتيجي لاصـال ات القانونيـة
والقض ـ ــاوية وعل ـ ــى السـ ـ ـناتيجية وخط ـ ــة العم ـ ــل ال ـ ــو نيتب حلماي ـ ــة ق ـ ــو اإلنس ـ ــا ور بـ ـ ـ
بالسياسات والربام املتعلقة باملسـاول ا نسـانية وبـالعنف القـاوم علـى نـوع ا ـنق وبرفـا الطفـل.
وشجع أرمينيا على حتديد األ فال الذين يعيشو يف الت من الضعف.
 -83وسـول كنــدا عـن التــدابري املتخـذة لتنفيــذ توصــيا ا بشـو ريــة الـرأي والتعبــري وصــحافة
التحقيق ــات وال ـ كانـ ـ ــد ــدمتها يف ع ــام  .2010ور بـ ـ ب ــا طوات املتخ ــذة م ــن أج ــل
التص ــدي للعنصـ ـرية وك ــر األجان ــب ودعـ ـ أرميني ــا إىل التحقي ــق يف العت ــداءات األخ ــرية عل ــى
نشطاء سياسيب يف يِرييفا وإىل تقدمي املعتدين إىل العدالة.
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 -84ول ظـ كهوريــة أفريقيــا الوســطى ا هــود الـ تبــذوا أرمينيــا ملتابعــة التوصــيات املنبيقــة
عــن ا ولـة األوىل .وأ ا ـ علمـا بالتقــدم الكبــري الــذي أ ــرا قــو األشــخا ذوي اإلعا ــة
ويف رية التجمع وتكاف الفر للنساء والرجال.
 -85وأعرب تشاد عن سرورها لتقدمي أرمينيا تقريرا مر ليا .ول ظ أ أرمينيـا لـديها إ ـار
تشريعي وتنظيمي لضما رية التجمع واإلصـال ات القضـاوية واملسـاواة بـب ا نسـب واملسـاواة
بب األشخا ذوي اإلعا ة ورغريهم يف الفر .
 -86وشــكرت شــيلي أرمينيــا علــى تقريرهــا الــو ين ور ب ـ بالتقــدم الــذي أ ــرا يف مكافحــة
الفســاد والجتــار بالبشــر .و ي ـ أرمينيــا علــى بــذل مزي ـد مــن ا هــود لتعزيــز المتيــال للصــكوك
الدولية املتعلقة قو اإلنسا .
 -87ول ظـ كوســتاريكا أ أرمينيــا ــد صــد علــى معاهــدات قــو اإلنســا ور ب ـ
بهنش ــاء أمان ــة املظ ــامل ا اص ــة ق ــو اإلنس ــا والربن ــام السـ ـناتيجي لاص ــال ات القض ــاوية
وبا هود املبذولة من أجل حتقيـق املسـاواة بـب ا نسـب .وأعربـ عـن لقهـا إااء الدعـاءات الـ
تفيد بتقييد رية التعبري وتكوين ا معيات والتجمع السلمي.
 -88وأ ا كوبا علمـا بالتـدابري املتخـذة لزيـادة املسـاواة بـب املـرأة والرجـل ولتحسـب حلايـة
قــو األش ــخا ذوي اإلعا ــة .كم ــا ل ظ ـ التقــدم ال ــذي أ ــرا يف حلايــة ــق الطف ــل يف
التعليم و ق يف الصحة.
 -89وأشــادت ــرب بورمينيــا مل ـا اختذت ـ مــن تــدابري هبــدف تعزيــز قــو امل ـرأة والطفــل ومل ـا
أخذت من مبادرات هبدف التوعية انع دو جرمية اإلبادة ا ماعية واملعا بة عليها.
 -90ور ب ا مهورية التشيكية بوفد أرمينيا .وأعرب عـن تقـديرها للمعلومـات املقدمـة عـن
تنفيذ التوصيات املنبيقة عن الستعراض الدوري الشامل السابق.
 -91وأشادت جيبون بالتقدم الذي أ را يف حال احلقو ال تصادية والجتماعية .وأعرب
عن تقديرها للجهود املبذولة بغرض تعزيز قو املرأة وحلايتها عـن ريـق حتديـد احلصـ لزيـادة
متييلها داخل السلطة التشريعية.
 -92وأش ــادت مص ــر بهنش ــاء ن ــة و ني ــة خاص ــة باإلص ــال ات الدس ــتورية كم ــا أش ــادت
بالسـناتيجية وخطــة العمــل الــو نيتب حلمايــة قــو اإلنســا وبتقويــة الســلطة القضــاوية وبزيــادة
متييل املرأة يف الربملا  .ور ب مصر بتصديق أرمينيا على اتفا ية قو األشخا ذوي اإلعا ة
وبتو يعها على التفا ية الدولية حلماية كيع قو العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -93وأشــارت أرمينيــا إىل اإلصــال ات الراميــة إىل تنظــيم وإنشــاء فــر العمــل وتــوفري فــر
العمل اليابتة خاصة ملن يفتقرو إىل مهارات تنافسـية .ومت إ ـرار اسـناتيجية ل ـخمق سـنوات يف
عــام  2013ودخ ــل ــانو جدي ــد بشــو العمال ــة يــز النف ــاذ يف عــام  .2014وي ــن الق ــانو
صـ ـ م ــن ف ــر العم ــل داخ ــل الش ــركات الك ــربب لألش ــخا ذوي
ا دي ــد عل ــى ختص ــي
14

GE.15-07616

A/HRC/29/11

اإلعا ــة ستصــبظ واجبــة التطبيــق تــدرمي ا ابتــداءا مــن عــام  .2015ومت رفــع احلــد األدل لألجــور
وس ُـريفع مــرة أخــرب يف عــام  .2015وأنشــس بـرام لــدعم م سســات األعمــال الصــغرية والنســاء
املعرضات للبطالة.
َّ
 -94ول ظـ ـ أرميني ــا تق ــدمي مش ــروع ــانو ق ــو األش ــخا ذوي اإلعا ــة وإدم ــاجهم
الجتماعي إىل ا معية الو نية .وصد على اتفا ية قو األشخا ذوي اإلعا ة؛ و د يتم
النظر يف النضمام إىل الربوتوكول الختياري لتلأ التفا ية بعد تنفيذ اإلصال ات.
 -95ويعا ب القانو على العنف بصرف النظر عن نـوع جـنق الضـحية؛ ويسـري هـذا أيضـا
على العنف املنز  .ومل يتم سن مشروع ـانو العنـف املنـز ـن اة بسـبب إجـراء إصـال ات
كربب يف النظام القانوا وسيتم سن ذلأ التشريع بناءا على تلـأ اإلصـال ات .إل أنـ مت إدراج
تعريــف العنــف املنــز واأل كــام الـ تــن علــى مســاندة الضــحايا يف ــانو الــدعم الجتمــاعي
الذي اعتُمد يف كانو األول/ديسمرب .2014
 -96وأوردت أرميني ــا معلوم ــات مفص ــلة ع ــن اإلص ــال ات املتعلق ــة ماي ــة الطف ــل ا ــا فيه ــا
تدابري الو اية املبكرة ال ُوضع بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة .ومري إعـداد ليـات
لتحسب إجراءات التبين .ومنذ عام  2010اعتمدت احلكومة برام إلنشاء مساكن اجتماعيـة
لفاودة الفسات احملرومة من السكا اا فيها الشبا الذين كانوا يعيشو يف مالج األ فال.
 -97وفيما يتعلق بقضايا الصحة بينـ أرمينيـا بهمـاا اإلصـال ات الراميـة إىل حتسـب فـر
الســكا يف احلصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية وحتســب نوعيتهــا مــع النكيــز علــى الو ايــة
والكشــف املبكــر عــن األمـراض .وصــحة األم والطفــل مــن األهــداف ال ـ وجــب بلورغهــا لتحقيــق
األهـ ــداف اإلمناويـ ــة لأللفيـ ــة ذات الصـ ــلة .واخت ـ ـذت خط ـ ـوات للحـ ــد مـ ــن فـ ــر دفـ ــع الرشـ ــاوب
وللـتخل مــن عمليــات دفــع مبــاله ماليــة بشــكل رغـري رمســي بوســاول منهــا توعيــة الســكا عمومـ ا
باحلق يف الرعاية الصحية اجملانية وإ الة العاملب الذين يطلبو دفع مباله مالية بصورة رغـري رمسيـة.
وجرب العمـل علـى التصـدي للتنكيـد علـى املصـابب بفـريوف نقـ املناعـة البشـرية/اإليدا اـا يف
ذلأ يف املدارف.
 -98و الـ ـ أرميني ــا إهن ــا ل تتف ــق والدع ــاءات الـ ـ تفي ــد ب ــو النس ــاء يتعرض ــن للتميي ــز يف
صـ لـربام دعـم األم والطفـل نسـبة تفـو  30يف املاوـة
احلصول على الرعاية الصحية يث خت َّ
من ميزانية الصحة .وأرمينيا أ د البلدا القليلة ال تستفيد فيها الفتيات البالغـات  15سـنة مـن
العمر من تقييم شامل لنموهن ولصحتهن اإلأابية.
 -99وذكــرت أرمينيــا تفاصــيل عــن التــدابري الـ اختــذ ا احلكومــة لضــما املســاواة يف احلصــول
عل ــى التعل ــيم خاص ــة لفاو ــدة الفس ــات الض ــعيفة .فف ــي ع ــام  2014اعتم ــدت ا معي ــة الو ني ــة
القــانو ا ديــد للتعلــيم العــام الــذي يــن علــى التحــول الكامــل إىل تعلــيم شــامل للجميــع لــول
عام  .2020ويقـدَّم التعلـيم الشـامل يف  10يف املاوـة مـن املـدارف .أمـا بصـو التعلـيم العـا
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فستواص ــل احلكوم ــة حتس ــب ص ــول الش ــبا م ــن الفس ــات الض ــعيفة عل ــى التعل ــيم الع ــا  .ويف
عام  2014مت توسيع فسات األشخا ال حيق وا احلصول على املنظ الدراسية.
 -100و دم أرمينيا تفاصيل عن ُرخ البث التلفزيوا الر مي .وتبب من رصد النتخابـات
العامــة لعــام  2012والنتخابــات البلديــة لعــام  2013أ أ ـزا املعارضــة ــد كانـ وــا صــة
األسد من امن البث يف كيع عمليات النقل تقريبا .وفيما يتعلق بقضية حمطة أ  + 1التلفزيونية
لب ـ أرمينيــا كيــع لبــات احملكمــة األوروبيــة حلقــو اإلنســا فعــاودت احملطــة املــذكورة البــث يف
عام  2012يف لة جديدة.
 -101وأشـادت رغينيـا الســتواوية بورمينيـا ملـا طعتـ علـى نفسـها مــن التزامـات وعيـة .ور بـ
بالسـ ـناتيجية وخطـ ـة العم ــل حلماي ــة وتعزي ــز ق ــو اإلنس ــا وذك ــرت الت ــدابري املتخ ــذة لفاو ــدة
األشخا ذوي اإلعا ة وحلماية التقاليد الشعبية لأل ليات واحملافظة عليها.
 -102ور بـ ـ إس ــتونيا بالتص ــديق عل ــى اتفا ي ــة ق ــو األش ــخا ذوي اإلعا ــة وأش ــادت
باعتماد السناتيجية وخطة العمل الو نيتب حلماية قو اإلنسا  .ودع أرمينيا إىل الهتمام
بالعنف الذي ميارف على املرأة .وأبرات تعاوهنا مع أرمينيا يف حال التنمية.
 -103وأشادت فنلندا بورمينيا ألهنا اادت ميزانيـة مكتـب املـدافع عـن قـو اإلنسـا وأعربـ
عــن ســرورها إذ ل ظ ـ أ الزيــادة يف امليزانيــة ــد أدت إىل اســتمرار خدمــة الــرد الس ـريع وبعــض
مكاتب احمللية يف العمل.
 -104ور بـ فرنســا بالتقــدم الــذي أُ ــرا منــذ ا ولــة األوىل مــن الســتعراض الــدو الشــامل.
ور ب ـ باعتمــاد برنــام شــامل لاصــال القضــاوي للفــنة  2016-2012وســول عــن الــة
الربنام .
 -105وأشادت أملانيا اا ققت أرمينيا من تقدم يف بعـض اجملـالت ول سـيما يف حـال الجتـار
باألش ـ ــخا  .ول ظـ ـ ـ أ إدارة النتخاب ـ ــات الربملاني ـ ــة لع ـ ــام  2012والنتخاب ـ ــات الرواس ـ ــية
لعام  2013د كان علـى العمـوم أفضـل مـن إدارة النتخابـات السـابقة علـى الـررغم ممـا شـاهبا
من الفات إجراوية عدة.
 -106وســلط اليونــا الضــوء علــى التقــدم الــذي أُ ــرا يف حــالت تلفــة ول ســيما يف تعزيــز
املساواة بب ا نسب ومكافحة الجتار باألشخا وحلاية الطفل.
 -107ور بـ إندونيســيا بوضــع السـناتيجية وخطــة العمــل الــو نيتب حلمايــة قــو اإلنســا
وبقرار التو يع على التفا ية الدولية حلماية قو كيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -108وأعرب كهورية إيرا اإلسالمية عن ناعتها بو ا هود املبذولة للتصدي ةف الجتار
بالبشر والعنف املنز ست دي إىل توفري حلاية أفضل حلقو املرأة والطفل .وأشادت أيضا بورمينيا
على ما تولي من عناية خاصة لتحسب التمتع قو الطفل.
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 -109وأعربـ أيرلنــدا عــن ســرورها إذ ل ظ ـ عــدد أصــحا الوليــات يف إ ــار اإلجـراءات
ا اصــة الــذين تلق ـوا دعــوة لزيــارة أرمينيــا وإااء ا تفــاك امل سســة الو نيــة حلقــو اإلنســا بــاملركز
ألــف  .ول ظـ أنـ مت اإلعـرا عــن القلــق إااء وجــود مــا يعيــق ممارســة احلــق يف ريــة التجمــع
والتعبري.
 -110ور بـ إيطاليــا بالتصـديق علــى العديــد مـن صــكوك قــو اإلنسـا وبالتــدابري املتخــذة
لتعزيـز قـو املـرأة واملسـاواة بــب ا نسـب .وشــجع أرمينيـا علــى ضـما التشــاور مـع منظمــات
اجملتمع املدا بشكل فعال بشو مقن ات اإلصال ال من شوهنا أ ت ثر على أنشطتها.
 -111ور بـ ـ كاااخس ــتا بالتص ــديق عل ــى التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة كي ــع األش ــخا م ــن
الختفاء القسري واتفا ية قو األشخا ذوي اإلعا ـة ول ظـ بارتيـا التقـدم الـذي أُ ـرا
يف مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر والت ــدابري املتخ ــذة باجت ــا حتقي ــق ــدر أك ــرب م ــن املس ــاواة ب ــب املـ ـرأة
والرجل.
 -112وإذ ل ظ الكوي ا هود املبذولة يف حا التعليم ومكافحـة الجتـار بالبشـر دعـ
أرمينيــا إىل مواصــلة جهودهــا يف هــذين اجملــالب .ور بـ بالتصــديق علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة
كيع األشخا من الختفاء القسري واتفا ية قو األشخا ذوي اإلعا ة.
 -113وأعرب الصب عن تقديرها للجهـود الـ تبـذوا أرمينيـا يف سـبيل مكافحـة العنـف الـذي
ُميــارف علــى امل ـرأة ومكافحــة الجتــار بالبشــر وحلايــة قــو األشــخا ذوي اإلعا ــة وتطــوير
التعلــيم واليقافــة لفاوــدة األ ليــات وضــما رفــا الطفــل وإعمــال ــق األ فــال ذوي ال تياجــات
ا اصة يف التعليم.
 -114واختتم رويق وفد أرمينيا كلمت بالقول إ أولوية البلد تتميل يف حلايـة قـو األ ليـات
العر يــة والدينيــة والقوميــة .و ــال إ احلــق األهــم هــو احلــق يف احليــاة املكفــول لتلــأ اجملموعــات
الذي تن على حلايت اتفا يةُ منـع جرميـة اإلبـادة ا ماعيـة واملعا بـة عليهـا .فمـن شـو العـناف
احل ـاام ويف ين ـ جبرميــة اإلبــادة ا ماعيــة ومــن شــو رفــض تلــأ ا رميــة وإدانتهــا بصــورة مطلقــة
وك ــذلأ تقييمه ــا ورص ــدها أ مين ــع ــدوثها .ل ــذلأ ف ــه مس ــولة من ــع ــدو جرمي ــة اإلب ــادة
ا ماعيــة يكتســي أ يــة خاصــة بالنســبة ألرمينيــا .و ــد ر ـ أرمينيــا ـرارات تتعلــق باتفا يــة منــع
اإلب ــادة ا ماعي ــة واملعا ب ــة عليه ــا .وك ــا أ ــد تل ــأ القـ ـرارات القـ ـرار  22-22ال ــذي اعتُم ــد
بتوافق اةراء خالل الدورة اليانية والعشرين جمللق قو اإلنسا .
 -115ورأت أرمينيـا أ واجـب الـذاكرة والتــذكر يتغـذب مـن إعمــال احلـق يف معرفـة احلقيقــة وأ
ذلأ الواجب بُعد مهم من أبعاد منع دو جرميـة اإلبـادة ا ماعيـة .وشـددت أرمينيـا علـى أ
نك ـرا ــدو ج ـراوم اإلبــادة ا ماعيــة ال ـ و ع ـ يف املاضــي والتقليــل مــن أ يتهــا أو التمــاف
األعذار وا أو تربيرها تصرفات تنتهأ قـو اإلنسـا لضـحايا اإلبـادة ا ماعيـة .وأعـر روـيق
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الوفد عن أسف أل الوفد النكي د ارغتنم فرصة احلوار مع أرمينيا إلعادة توكيد سياسـت القاومـة
على النكرا .
 -116و ال أرمينيا إهنا ختتلف مع النه املتميل يف املعادلة بب الضحية وا الد ودع تركيا
إىل مواجهة تارصها أل ذلأ الذي سيزيظ عن كاهل األجيال القادمة عبء املاضي اليقيل.
 -117و ال أرمينيا إهنا تقدر حلاية وتعزيز احلقو السياسية والجتماعية واليقافية .وأوضح
بهماا القيمة ال توليها لصكوك األمم املتحدة حلقو اإلنسـا ولتمكـب النـاف عـن ريـق احلـق
يف تقرير املصري .فقمع ذلـأ احلـق بشـكل عنيـف ـد كـا السـبب وراء العديـد مـن النزاعـات وإ
إعمال ضروري حلل النزاعات .ومل تفتو أرمينيا تساند ق الشعو يف تقرير مصريها ول سيما يف
احلــالت الـ يكــو فيهــا بقــاء الشــعو نفسـ علــى احملــأ .وهــي ستواصــل تقــدمي ذلــأ الــدعم
اــا يف ذلــأ يف إ ــار املفاوضــات ال ـ جتــري برعايــة رويســي حموعــة مينســأ يف منظمــة األم ــن
والتعاو يف أوروبا مذكراة بو كيع الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاو يف أوروبا د بل
أ يكو ق الشعو يف تقرير مصريها مـن ضـمن املبـادو األساسـية حلـل النزاعـات املـذكورة يف
بيا اجمللق الوااري ملنظمة األمن والتعاو يف أوروبا الصادر يف عام .2009
 -118ولطاملا من أرمينيا بو من شو الستعراض الدوري الشـامل أ يو ـد أواصـر التعـاو
ومنب املواجهات .وصحيظ أ من شـو النزاعـات أ تعيـق إىل ـد مـا إعمـال بعـض قـو
اإلنســا رغــري أن ـ صــحيظ أيض ـا أ مــن شــو ايــادة حلايــة قــو اإلنســا أ تســاهم يف ــل
النزاعات .ومل حتاول أرمينيا ط أ تربر النكسات عن ريق التذرع الت النـزاع .وذكـرت بوهنـا
بل عددا كبريا من التوصيات املنبيقة عن الستعراض الدوري الشامل األول دمتها دولة جارة
بعينهــا ولكــن س ــن النيــة ذاك مل يل ــق الستحســا ويف الســتعراض ال ــدوري الشــامل الي ــاا
رفض نفق تلأ الدولة توصيات أرمينيا .وذكرت أرمينيا اجملتمعب بو تقريرها الـو ين ملـأ وـا
وبون يعرب بالطبع عن مو ف احلكومة الرمسي من كل ضية اا يف ذلأ القضايا التارصية واألمسـاء
ا غرافية.
 -119وبرهن ـ أرمينيــا عــن اســتعدادها لالخن ـراط يف التعــاو بشــو قــو اإلنســا مــع كيــع
البلدا وعن تقديرها الكبري لالستعراض الـدوري الشـامل .وشـكرت أرمينيـا الـدول األعضـاء علـى
تشــجيعها وــا وعلــى احل ـوار البنــاء واملفيــد وعلــى توصــيا ا .وستضــع أرمينيــا نتــاو الســتعراض يف
اعتبارها يف إ ار حلايتها املنهجية حلقو اإلنسا يف البلد.
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ثانيا -االستنتاجات وأأو

التوصيات**

 -120ستتتن ر أرمينيتتا لتتي التوصتتيات التاليتتة وستتتقده ردوداتتا عليمتتا لتتي الو ت المناستتب
لكتتن تتل موعتتد انعقتتاد التتدورة التاستتعة والعش ترين لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان لتتي حزيتترانأ
يونيه :2015
 -1-120التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلب إلغاء عقوبتة اإلعتداه واوستتاريكا
وترايا ؛
 -2-120التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي
الخت ت تتاص بت ت تتالحقوق المدني ت ت تة والسياست ت تتية الرامت ت تتي إلت ت تتب إلغت ت تتاء عقوبت ت تتة اإلعت ت تتداه
والج ل األسود ؛
 -3-120االنضتتماه إلتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلب إلغاء عقوبة اإلعداه وإستونيا ؛
 -4-120التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري اللتتاني الملحتتق بالعمتتد التتدولي
الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية الرامتتي إلتتب إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداه واعتمتتاد
جميتتا التتتدابير التش تريعية الدا ليتتة ال فمتتة لل تتدء لتتي التصتتديق علتتب ن تتاه رومتتا
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لي أ رب و ممكن وإيطاليا ؛
 -5-120التصديق علب ال روتواوي اال تياري الملحتق بالعمتد التدولي الختاص
بت تتالحقوق اال تصت تتادية واالجتماعيت تتة واللقاليت تتة و ت تتوي ليت تتات التحقيت تتق واإلب ت ت
المنصوص عليما ليه وأوروغواي ؛
 -6-120التصديق علب ال روتواوي اال تياري الملحتق بالعمتد التدولي الختاص
بتتالحقوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة واللقاليتتة واتتول علتتب ال روتوا توي اال تيتتاري
التفا ية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم ال غات وال رتغاي ؛
 -7-120التصت تتديق علت تتب االتفا يت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتا العمت تتاي
المماجرين وألراد أسرام و يرغيزستان ؛
 -8-120تستريا عمليتتة التصتتديق علتتب االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتا
العماي المماجرين وألراد أسرام التي ُشرع ليما ورواندا ؛
 -9-120ب تتوي المزي تتد م تتن الجم تتود للتص تتديق عل تتب االتفا ي تتة الدولي تتة لحماي تتة
حقوق جميا العماي المماجرين وألراد أسرام والفل ين ؛
__________
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 -10-120استتتكماي إج تراء التصتتديق علتتب االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
جميا العماي المماجرين وألراد أسرام وجممورية ألريقيا الوسطب ؛
 -11-120مواص تتلة وتست تريا عملي تتة التص تتديق عل تتب االتفا ي تتة الدولي تتة لحماي تتة
حقوق جميا العماي المماجرين وألراد أسرام وإندونيسيا ؛
 -12-120الن تتر لتتي تس تريا عمليتتة التصتتديق علتتب االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة
حقوق جميا العماي المماجرين وألراد أسرام ومصر ؛
 -13-120التص تتديق عل تتب االتفا ي تتة الدوليت تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتا العمت تتاي
الممتتاجرين وأل تراد أستترام واالنضتتماه إلتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق
الطفل بشأن إجراء تقديم ال غات وسيراليون ؛
 -14-120التصتتديق علتتب ال روتواتتوي اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق األشتتخاص
ذوي اإلعا ة وبنن ؛
 -15-120الن تتر ل تتي تست تريا عمليت تتة التص تتديق عل تتب ال روتوا تتوي اال تيت تتاري
التفا يتة حقتوق األشتخاص ذوي اإلعا تة ون تاه رومتا األساستي للمحكمتة الجنائيتة
الدولية وجممورية اوريا ؛
 -16-120االنضماه إلب ن اه روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجعل
تش تريعاتما الوةنيتتة تتستتق معتته اتس تتا ا تام ت ا بوستتائل منمتتا إدرام أحكامتته الخاص تتة
بالتعت تتاون الس ت تريا والتت تتاه مت تتا المحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة لت تتي وانينمت تتا الوةنيت تتة
والج ل األسود ؛
 -17-120التصتتديق عل تتب ن تتاه روم تتا األساستتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
ال تتوي ت تتم التو ي تتا علي تته ل تتي ع تتاه  1999وتط يق تته بواس تتطة تشت تريعاتما الوةني تتة
وأوروغواي ؛
 -18-120اتخ تتاذ إجت تراء إلنم تتاء عملي تتة التص تتديق عل تتب ن تتاه روم تتا األساس تتي
للمحكمة الجنائية الدولية ورومانيا ؛
 -19-120التص تتديق عل تتب ن ت تاه روم تتا األساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
وبولندا وسلولينيا والنمسا وبنن واوستاريكا ؛
 -20-120التصديق علب ن اه المحكمة الجنائية الدولية وشيلي ؛
 -21-120التص تتديق عل تتب ن تتاه روم تتا األساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
وجعتتل تش تريعاتما الوةنيتتة تتستتق متتا جميتتا االلتزامتتات الناشتتعة عنتته اتستتا ا تام تا
والتفيا ؛
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 -22-120التص تتديق عل تتب ن تتاه روم تتا األساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
وجعل تشريعاتما الوةنية تتسق ما أحكامه اتسا ا تاما وبلغاريا وإستونيا ؛
 -23-120الن تتر لتتي التصتتديق علتتب اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة ر تتم 189
والفل ين ؛

 -24-120تشديد التشريا المتعلق بتالعنف التوي يمتارس علتب المترأة والعنتف
المنزل تتي ع تتن ةري تتق اعتم تتاد مش تتروع الق تتانون ذي الص تتلة واالنض تتماه إل تتب اتفا ي تتة
اسطن وي وترايا ؛
 -25-120االنضتماه ستريعا إلتتب اتفا يتتة استطن وي واعتمتتاد وتنفيتتو طتتة وةنيتتة
لمنتتا جميتتا أشتتكاي العنتتف علتتب الطفتتل بمتتا ليمتتا االتجتتار باألةفتتاي والمعا تتة
عليما لي أسرع و ممكن وبلجيكا ؛
 -26-120اتختتاذ اإلج تراء المناستتب للم حقتتة القضتتائية لتتي حتتاالت العنتتف
المنزلتتي والتصتتديق علتتب اتفا يتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتا ومكالحتتة العنتتف ضتتد
المرأة والعنف المنزلي وإيطاليا ؛
 -27-120إيت ء عنايتتة اصتتة لعمليتتة اإلصت ا القضتتائي والقتتانوني عتتن ةريتتق
تقوية إةار العمل القانوني وةاجيكستان ؛
 -28-120مواصتتلة توةيتتد المتسستتات الوةنيتتة لحقتتوق اإلنستتان بوستتائل منمتتا
استق ي القضاء واوستاريكا ؛
 -29-120تخصتتيم متتوارد ماليتتة االيتتة لمكتتتب المتتدالا عتتن حقتتوق اإلنستتان
وضمان مواصلة مكات ه اإل ليمية عملما وإستونيا ؛
 -30-120مواصتتلة توةيتتد وتقويتتة واليتتة مكتتتب المتتدالا عتتن حقتتوق اإلنستتان
وتوسيا نطاق عمله اي يشمل المناةق غيتر المشتمولة حتتب ابن بخدماتته وتنفيتو
توصياته ااملةا ودون تأ ير ولنلندا ؛
 -31-120إشت ترال المجتم تتا الم تتدني بش تتكل نش تتير ل تتي تنفي تتو االس تتتراتيجية
و طتتة العمتتل التتوةنيتين لحقتتوق اإلنستتان  2016-2014وإةت ق حتتوار رستتمي
ما المجتما المدني لموا الغترض وذلت بمتد رصتد تنفيتو طتة العمتل بشتكل
ألضل والسويد ؛
 -32-120تتتولير جميتتا المتتوارد ال ش ترية والماليتتة الكاليتتة لتنفيتتو ط تة العمتتل
الوةنية التي اعتمدتما الحكومة األرمنية لي ش اطأل راير  2014من أجل إعمتاي
حقتتوق الفعتتات الضتتعيفة لتتي المجتتاالت المحتتددة لتتي الخطتتة المتتواورة واإلمتتارات
العربية المتحدة ؛
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 -33-120اتختتاذ جميتتا التتتدابير الكفيلتتة بتعزيتتز تنفيتتو طتتة عملمتتا الوةنيتتة
لحق تتوق اإلنس تتان بوس تتائل منم تتا عل تتب الخص تتوص تخص تتيم التموي تتل الك تتالي م تتن
الميزانية الوةنية وإندونيسيا ؛
 -34-120تعزيز حماية حقوق الطفل ول نان ؛
 -35-120تشجيا تولير حماية ألضل لحقوق الطفل وةاجيكستان ؛
 -36-120ضمان تولير حماية ألضل لحقوق الطفل واليونان ؛
 -37-120مواصلة جموداا المادلة إلب تعزيز وحماية حقوق الطفل وجممورية
إيران اإلس مية ؛
 -38-120تشجيا تولير حماية ألضل لحقوق الطفل واافا ستان ؛
 -39-120تزويد ال رنامج الوةني لحماية حقوق الطفل للفترة 2016-2013
بت تتالموارد الضت تترورية وتعزيت تتز تنفيت تتوس ال ست تتيما ليمت تتا يتعلت تتق باألةفت تتاي المقيمت تتين لت تتي
متسسات مغلقة أو ش ه مغلقة وليتوانيا ؛
 -40-120مواصلة إعماي حق الطفل لي التعليم والحق لتي الصتحة لتي ضتوء
اعتماد الحكومة ال رنامج االستتراتيجي لحمايتة حقتوق الطفتل و2016-2013
واالتحاد الروسي ؛
 -41-120تخصت ت تتيم المت ت تتوارد الضت ت تترورية إلعمت ت تتاي وتنفيت ت تتو االست ت تتتراتيجيات
والخط تتر الوةني تتة لحماي تتة حق تتوق الطف تتل ألغت تراض منم تتا تحدي تتد جمي تتا األةف تتاي
الضعيفة حالُمم وتت عمم وحماية مصالحمم وبي روس ؛
 -42-120مواصلة تعزيز وحماية حقوق الطفل ووضا برامج اصة لي الو
نفسه تستمد األةفاي الضعيفة حالمم وجي وتي ؛
 -43-120وضا تدابير إضالية لزيادة الوعي بلقالة حقوق اإلنسان ول نان ؛
 -44-120م ت تتد جست ت تور الح ت تتوار الحقيق ت تتي م ت تتا المجتم ت تتا الم ت تتدني وإشت ت ترال
المن م تتات غي تتر الحكومي تتة ل تتي عمليت تات ص تتنا القت ترار عل تتب جمي تتا المس تتتويات
وإستونيا ؛
 -45-120تق تتديم جمي تتا التق تتارير المت تتأ رة إل تتب ايع تتات المعاا تتدات المعني تتة
وسيراليون ؛
 -46-120دعوة المقررة الخاصة المعنية باستق ي القضتاة والمحتامين إلجتراء
فيارة رسمية إلب ال لد وألمانيا ؛
 -47-120مواصلة العمل علب مكالحة جميا أشكاي التمييز والمغرب ؛
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 -48-120ضتتمان احت تراه م تتدأ عتتده التمييتتز واعتمتتاد تش تريا شتتامل لمكالحتتة
التمييز واولندا ؛
 -49-120استتتعنا جموداتتا واعتمتتاد تتانون شتتامل لمكالحتتة التمييتتز وتنفيت ُوس
بشكل اامل والجممورية التشيكية ؛
 -50-120اعتماد تشريا ائم بواته لمكالحة التمييز والنرويج ؛
 -51-120اعتماد تشريا شامل لمكالحة التمييز جميتا أشتكاله وال ستيما منته
التمييز لي حق المرأة وإيطاليا ؛
 -52-120اعتم تتاد تشت تريا لض تتمان المس تتاواة ل تتي المعامل تتة ل ش تتخاص ذوي
اإلعا ة وتنفيوس بشكل لعاي بما يتفق ما اتفا ية حقوق األشتخاص ذوي اإلعا تة
إلتتب جانتتب ح تتر التمييتتز القتتائم علتتب أستتاس الميتتل الجنستتي والمويتتة الجنستتانية
وتتتولير الحمايتتة الفعالتتة للملليتتات والملليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري
الموية الجنسانية والنمسا ؛
 -53-120تحستتين افتتاءة تنفيتتو تتانون المستتاواة بتتين الجنستتين وإي ت ء عنايتتة
اصة للعنف المنزلتي التوي يمتارس علتب المترأة واعتمتاد التشتريا الضتروري لمنتا
العنف ولحماية الضحايا وليتوانيا ؛
 -54-120ستن تانون تائم بواتتته يراتز تحديتدا علتتب مكالحتة التمييتز ال ستتيما
علب أساس نوع الجنس والمكسي ؛
 -55-120اعتماد تشريا شامل لمكالحتة التمييتز واتختاذ طتوات لضتمان أن
المكرستة لتي ذلت التشتريا أو لتي القتانون
تتحقق لي الممارسة الفعليتة المستاواةُ
َّ
الساري وأيرلندا ؛
 -56-120است تتتحدا تش ت تريا شت تتامل بشت تتأن التمييت تتز والمست تتاواة بت تتين الم ت ترأة
والرجل وبولندا ؛
 -57-120مواصتتلة ضتتمان تخصتتيم متتا يكفتتي متتن المتتوارد ال ش ترية والماليتتة
لتنفي تتو الق تتوانين والسياس تتات الت تتي تتص تتد لع تتده المس تتاواة ب تتين المت ترأة والرج تتل
والفل ين ؛
 -58-120مواصتتلة الجمتتود الرامي تتة إلتتب تعزيتتز المس تتاواة بتتين الم ترأة والرج تتل
ومكالحة االتجار باألشخاص وحماية حقوق األ ليات القومية واالتحاد الروسي ؛
 -59-120تحس تتين تط ي تتق التشت تريا الس تتاري بش تتأن المس تتاواة ب تتين الجنس تتين
وإس انيا ؛
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 -60-120استلمار مزيد من الموارد لي تنفيتو القتانون المتعلتق بالمستاواة بتين
الجنسين بمد تحقيق المساواة بين الجنسين لي سوق العمل وسويسرا ؛
 -61-120تقويتتة التتتدابير المادلتتة إلتتب الحتتد متتن عتتده المستتاواة بتتين الجنستتين
والجزائر ؛
 -62-120فيتتادة تقويتتة الجمتتود الراميتتة إلتتب تحستتين المستتاواة بتتين الجنستتين
واافا ستان ؛
 -63-120استتتخداه ليتتات تش تريعية لضتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين وتتتولير
الحماية القانونية للنساء من التمييز وةاجيكستان ؛
 -64-120وضا نمج يراعي االعت تار الجنستاني لتي ال ترامج والسياستات التتي
تتناوي التمييز لي التمتا بحقوق اإلنسان واتخاذ التدابير الضترورية للتوعيتة بأوجته
السلول والقوالب النمطية التي تستمد المرأة واأل ليات الجنستية لتي المجتمتا
وأل انيا ؛
 -65-120مواصلة جموداا لتحقيق المساواة بين الجنسين واوبا ؛
 -66-120مضاعفة جموداا لي التصدي للتمييز بتين الجنستين التوي ال يتزاي
ائما ورواندا ؛
 -67-120تكلي ت تتف جمودا ت تتا الرامي ت تتة إل ت تتب تعزي ت تتز المس ت تتاواة ب ت تتين الجنس ت تتين
واليونان ؛
 -68-120تعزي تتز تنفي تتو الت تتدابير الرامي تتة إل تتب تعزي تتز المس تتاواة ب تتين الجنس تتين
وصونما و رص ؛
 -69-120فيادة الجمود الم وولة بوسائل منما اتخاذ إجراءات تشريعية بغية
إنماء التمييز لي حق المرأة والنمسا ؛
 -70-120تنفيو تدابير ملموسة لمكالحة التمييز لي حتق المترأة بوستائل منمتا
اعتم تاد تش تريا يشتتجا التتتوافن لتتي العتتدد بتتين الجنستتين واتختتاذ طتتوات لتقويتتة
مو ف أمانة الم الم من المساواة بين الجنسين وألمانيا ؛
 -71-120الن تتر لتتي استتتحدا متشترات لحقتتوق اإلنستتان لتتي ستتياق تعزيتتز
المساواة بين الجنسين ولق ا تتراا المفوضتية الستامية لحقتوق اإلنستان اوستيلة
تتيح تقييم ا لسياسات حقوق اإلنسان الوةنية يكون أالر د ة وتماسك ا وال رتغاي ؛
 -72-120وضا واعتماد تدابير تشريعية وإداريتة م ئمتة لمكالحتة التمييتز لتي
حتتق المترأة والتمييتتز والعنتتف اللتتوين يمارستتان علتتب الملليتتات والملليتتين ومزدوجتتي
الميل الجنسي ومغايري الموية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واألرجنتين ؛
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 -73-120تعزيتتز حقتتوق المترأة ومكالحتتة جميتتا أشتتكاي العنتتف التتوي يمتتارس
علب النساء واالنتقاء ل الوالدة بشكل لعاي ولرنسا ؛
 -74-120إيت ء أاميتة لعمالتة النستاء لتتي ستياق التشتجيا علتب المستاواة بتتين
الجنسين والصين ؛
 -75-120مواص تتلة جمودا تتا الراميت تتة إل تتب تحس تتين المست تتاواة ب تتين الجنست تتين
وتحسين وسائل حماية حقوق األ ليات القومية والكوي ؛
 -76-120اعتماد طة عمتل وةنيتة بشتأن ترار مجلتس األمتن  1325بشتأن
المرأة والس ه واألمن وال رتغاي ؛
 -77-120المض تتي ل تتي تعزي تتز جمودا تتا ل تتي مج تتاالت المس تتاواة ب تتين المت ترأة
والرجل واجتلا العنف الوي يمارس علب النساء وتعزيز حقوق الطفل ومصر ؛
 -78-120اتخت تتاذ مت تتا يناست تتب مت تتن إج ت تراءات بغت تترض التصت تتدي للممارست تتات
التمييزية لي التعامل ما األ ليات القومية وعلب الخصوص التمييتز المتزدوم التوي
تتعرض له نساء األ ليات ونامي يا ؛
 -79-120المقاضتتاة علتتب التحتريا علتتب التمييتتز العنصتتري والدعايتتة ل لكتتار
العنصرية ورصداما وسيراليون ؛
 -80-120تولير الحماية الفعالة للملليات والملليين ومزدوجي الميل الجنستي
ومغايري الموية الجنسانية من التمييز وسلولينيا ؛
 -81-120مكالحت تتة جميت تتا أشت تتكاي التمييت تتز بمت تتا ليمت تتا ذات الصت تتلة بالميت تتل
الجنسي والموية الجنسية ولرنسا ؛
تاء علتب
 -82-120سن تشريعات مح َّددة تح ر التمييتز لتي حتق األشتخاص بن ا
الميل الجنسي واندا ؛
 -83-120اعتمتتاد تتتدابير لعالتتة لضتتمان اجتلتتا جميتتا أشتتكاي التمييتتز القتتائم
علب أساس الميل الجنسي والموية الجنسانية وشيلي ؛
 -84-120مكالحتتة الدعايتتة للكراايتتة والتح تريا عل تب مجموعتتات األ ليتتات
وال س تتيما عل تتب المللي تتات والمللي تتين ومزدوج تتي المي تتل الجنس تتي ومغ تتايري الموي تتة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واأل ليات الدينية ومرضب اإليدف واألشخاص
ذوي اإلعا ة عن ةريتق اعتمتاد مجموعتة شتاملة متن القتوانين وإنشتاء ليتات لعالتة
لمكالحة التمييز بما لي ذل لي اإلدارة العامة وإس انيا ؛
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 -85-120اتخ تتاذ ت تتدابير مناست ت ة لض تتمان ع تتده تع تترض المللي تتات والمللي تتين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري المويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
للتمييز لي القانون ولي الممارسة وأوروغواي ؛
 -86-120ضتتمان تتتولير التتتدريب الم ئتتم للمستتتولين وضتتمان يتتاه ستتلطات
إنف تتاذ الق تتانون بتحقيق تتات مستفيض تتة وست تريعة ل تتي االعت تتداءات الت تتي يتع تترض لم تتا
الملليتتون والملليتتات ومزدوجتتو الميتتل الجنستتي ومغتتايرو المويتتة الجنستتانية وحتتاملو
صفات الجنسين وأستراليا ؛
 -87-120مواص تتلة الجم تتود المتض تتالرة عل تتب الص تتعيد ال تتدولي لمن تتا ح تتدو
جريمة اإلبادة الجماعية و رص ؛
 -88-120مواص تتلة الجم تتود المتض تتالرة عل تتب الص تتعيد ال تتدولي لمن تتا ح تتدو
جريمة اإلبادة الجماعية واليونان ؛
 -89-120مواصلة تحسين إةار العمل الشامل الوي تعتمدس عتن ةريتق إدرام
تعري ت ف
تف لفع تتل يالتع تتويبي يتقي تتد تقي تتدا تامت ت ا بالم تتادة األول تتب م تتن اتفا ي تتة منااض تتة
التعويب وصربيا ؛
 -90-120ضمان أن يكون تعريف التعتويب التوارد لتي القتانون التوةني متستق ا
تماه االتساق ما تعريف التعويب الوارد لي اتفا ية منااضة التعويب وألمانيا ؛
 -91-120النم لي القانون علب تحميل المستولية الجنائية عن التعويب بما
يتفق ما المادة األولب من اتفا ية منااضة التعويب وترايا ؛
 -92-120تشجيا الجمعية الوةنية علب إ رار تشريا يم ّكن أرمينيا من الولاء علب
نحتتو أامتتل بالتزاماتمتتا الدوليتتة لتتي مجتتاي حقتتوق اإلنستتان بوستتائل منمتتا توستتيا نطتتاق
تعريتتف التعتتويب التوارد لتتي انونمتتا التتوةني اتتي يشتتمل الجترائم التتتي يرتك متتا موظفتتون
عموميون بصفتمم الرسمية وتجريم العنف المنزلي والواليات المتحدة األمريكية ؛
 -93-120تع تتديل الق تتانون الجن تتائي ل تتي أرميني تتا لض تتمان تماش تتيه م تتا تعري تتف
التعويب الوارد لي اتفا ية منااضة التعويب وغيرس من ضروب المعاملة أو العقوبتة
القاستتية أو ال إنستتانية أو الممينتتة وتضتتمينه علتتب وجتته الخصتتوص األلعتتاي التتتي
يرتك ما موظفون عموميون وأستراليا ؛
 -94-120إنشاء ن تاه إلدارة شتكاو التعترض للتعتويب وستوء المعاملتة علتب
يتتد الشتترةة و تتوات األمتتن بغيتتة ضتتمان التحقيتتق الفعتتاي لتتي تل ت األلعتتاي التتتي
تُرتكب لي حق المدنيين أو السجناء والمعا ة عليما وبلجيكا ؛
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 -95-120اتختتاذ ط توات لضتتمان إج تراء تحقيتتق اامتتل لتتي ادعتتاءات تعتترض
أش تتخاص محتجت تزين لس تتوء المعامل تتة عل تتب ي تتد تتوات األم تتن والش تترةة ومس تتاءلة
مرتك يما واندا ؛
 -96-120مكالحتتة التعتتويب وغيتترس متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو
ال إنسانية أو الممينة وضمان عده إل ت مرتك ي اوس األلعاي من العقاب ولرنسا ؛
 -97-120اتخاذ تدابير لضمان تزويد ابلية الوةنيتة لمنتا التعتويب وغيترس متن
ضتتروب المعاملتتة القاستتية أو ال إنستتانية أو الممينتتة بتتالموارد الكاليتتة لكتتي تعمتتل
بشكل لعاي والمكسي ؛
 -98-120تنفي تتو التع تتدي ت القانوني تتة تنفي تتوا لع تتاالا م تتن أج تتل ض تتمان حق تتوق
األشخاص المحرومين من حريتمم ال سيما لي أماان االحتجاف وأل انيا ؛
 -99-120مواصلة تنفيتو االستتراتيجية الوةنيتة لمكالحتة العنتف التوي يمتارس
علب النساء وأنغوال ؛
 -100-120اتختتاذ الخطتتوات القانونيتتة الضتترورية لحمايتتة النستتاء متتن العنتتف
المنزلي وسويسرا ؛
 -101-120تكليتتف الجمتتود الراميتتة إلتتب التصتتدي للعنتتف التتوي يمتتارس علتتب
النساء وال سيما للعنف المنزلي والتفيا ؛
 -102-120تنفيو تشريا شتامل متن أجتل مكالحتة العنتف التوي يمتارس علتب
النستتاء بشتتكل لعتتاي واتتي حتتاالت واستتعة االنتشتتار وتتتولير حمايتتة ألضتتل لضتتحايا
العنف المنزلي وسيراليون ؛
 -103-120اعتماد تشريا يح ر العنف المنزلي ويكالحه وال رافيل ؛
 -104-120مواص تتلة الجم تتود لمكالح تتة العن تتف المنزل تتي بوس تتائل منم تتا أيضت تا
اعتماد انون ائم بواته لي اوا الشأن ورومانيا ؛
 -105-120اعتم تتاد تشت تريا تتائم بوات تته بش تتأن العن تتف المنزل تتي وإنش تتاء لي تتة
تف ل تتي إةارا تتا جناي تتة
متخصص تتة يح تتاي إليم تتا ض تتحايا اإلي تتواء المنزل تتي يُعت تتر العن ت ُ
ومخالفة مدنية تستوجب الم حقة القضائية والعقاب والمملكة المتحتدة ل ريطانيتا
الع مب وأيرلندا الشمالية ؛
 -106-120اعتمتتاد تتانون تتائم بواتتته لمكالحتتة العنتتف المنزلتتي حتتتب يتستتنب
اعت تار ووصتف العنتف التتوي يُمتارس علتب النستاء جنايتتة ومخالفتة مدنيتة تستتتوجب
الم حقة القضائية والنرويج ؛
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 -107-120اعتمتتاد تش تريا شتتامل لمكالحتتة العنتتف المنزلتتي والعنتتف القتتائم
علب نوع الجنس وسلولينيا ؛
 -108-120اس تتتعنا دراس تتة وإ ت ترار مش تتروع تتانون العن تتف الجنس تتاني بغي تتة
تزويد الضحايا بآليات لحمايتمم ولتولير س ل الج ر الفعالة لمم وإس انيا ؛
 -109-120اعتمتتاد تش تريا وةنتتي بشتتأن العنتتف المنزلتتي دون تتتأ ير وإنشتتاء
متسسات عامة تقده المساعدة والحماية لضحايا العنف المنزلي وألمانيا ؛
 -110-120اتخاذ تدابير ملموسة لمكالحة العنف الوي يُمارس علتب النستاء
واألةفاي والتعجيتل باعتمتاد مشتروع تانون العنتف المنزلتي التوي ستيتيح للضتحايا
تقديم شكاو والتماس الحماية وتايلند ؛
 -111-120تعزيز الحماية المتولرة لحقتوق المترأة ال ستيما عتن ةريتق اعتمتاد
تدابير انونية لح ر العنف القائم علب نوع الجنس والعنف المنزلتي التوي يُمتارس
علب النساء والفتيات وأل انيا ؛
 -112-120وضتتا تتانون تتائم بواتتته بشتتأن العنتتف المنزلتتي يتضتتمن توصتتيف
العنف بأنه جناية تستوجب الم حقة القضائية وصربيا ؛
 -113-120تعزيتتز مكالحتتة العنتتف المنزلتتي والعنتتف القتتائم علتتب نتتوع الجتتنس
وتقوية ليات الحماية لفائدة ضحايا العنف المنزلي واعتماد انون شامل بشتأن العنتف
المنزلي يُنشئ ليات لعالة لمنا حدو العنف والحماية منه والجممورية التشيكية ؛

 -114-120بتتوي جمتتود مكلفتتة للقضتتاء علتتب جميتتا أشتتكاي التمييتتز لتتي حتتق
المرأة بمتا ليمتا إنفتاذ ستن التزوام المحتدد لتي القتانون واتول استتحدا بترامج
شاملة للتوعية بابثار الضارة للزوام الم كر وجممورية اوريا ؛
 -115-120اتختتاذ طتتوات أ تتر للقضتتاء علتتب العنتتف التتوي يُمتتارس علتتب
النساء بوستائل منمتا االنضتماه إلتب الصتكول الدوليتة ذات الصتلة والتنفيتو الصتاره
للق تتوانين عل تتب الص تتعيد ال تتدا لي وت تتولير ت تتدريب يُراع تتي ال ُع تتد الجنس تتاني لفائ تتدة
وااالت إنفاذ القانون ووااالت حفظ األمن وأستراليا ؛

 -116-102وضا استراتيجية وةنية لمنا جميا أشتكاي العنتف التوي يمتارس
علب الطفل ولمعالجتما وترايا ؛
 -117-120إصت ا القتتانون التتوةني بحيت يح تتر العقوبتتة ال دنيتتة لتتي جميتتا
األوس تتاط وإنش تتاء لي تتة إلنف تتاذس وتحدي تتد العقوب تتات عل تتب إنت تزاي العقوب تتة ال دني تتة
باألةفاي وبولندا ؛
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 -118-120تعتتديل القتتانون الجنتتائي بمتتد تجتريم تجنيتتد األةفتتاي دون ستتن
اللامنتة عشترة لتتي القتوات المستتلحة وإنشتاء ليتتة تقتده للجنتتود األةفتاي الستتابقين
المساعدة الضرورية إلعادة إدماجمم لي المجتما وأل انيا ؛
 -119-120مواصلة مكالحة االتجار بال شر واليونان ؛
 -120-120مواصلة بوي الجمود الفعالة لمكالحة االتجار باألشخاص ول نان ؛
 -121-120فيادة الجمود الم وولة لمكالحة االتجار بال شر ولحماية ضتحايا
االتجار وال سيما منمم النساء واألةفاي وجممورية إيران اإلس مية ؛
 -122-120متابعة جموداا الفعالة لي مكالحة االتجار باألشخاص وال ستيما
النساء واألةفاي ومصر ؛
 -123-120تكليت تتف الجمت تتود الراميت تتة إلت تتب تنفيت تتو الخطت تتر واالست تتتراتيجيات
الوةنية لمكالحة االتجار باألشخاص تنفيوا شام ا ولعاالا والمغرب ؛
 -124-120مواصت تتلة تعزيت تتز سياست تتاتما وبرامجمت تتا اإليجابيت تتة لفائت تتدة ضت تتحايا
االتجار وال جعين والفل ين ؛
 -125-120ضت تتمان تت تتولير المست تتاعدة وتيست تتير الحصت تتوي علت تتب المست تتاعدة
القانونية لجميتا ضتحايا االتجتار بمتا يتفتق متا المعتايير اإل ليميتة والدوليتة لحقتوق
اإلنسان وجممورية مولدولا ؛
 -126-120تقويتتة النزااتتة والمستتاءلة لتتي المتسستتات عتتن ةريتتق تشتتجيا يتتاه
ستتلطة ضتتائية مستتتقلة وعمليتتات انتخابيتتة ديمقراةيتتة متتن ت ي التعتتاون الوثيتتق متتا
من متتة األمتتن والتعتتاون لتتي أوروبتتا ومكت متتا المعنتتي بالمتسستتات الديمقراةيتتة وحقتتوق
اإلنسان وما أصحاب المصلحة علب الصعيد المحلي والواليات المتحدة األمريكية ؛
 -127-120فيادة توةيد استق ي القضاء عن السلطة التنفيوية وليتوانيا ؛
 -128-120التصدي للفساد وفيادة توةيتد استتق ي القضتاة متن أجتل توةيتد
ثقة الجممور لي الن اه القضائي واولندا ؛
 -129-120تع تتديل التشت تريعات الدا لي تتة بغ تترض ض تتمان اس تتتق ي الس تتلطة
القضائية والن ر لي إنشاء ايعة مستقلة لتعيين القضاة والمكسي ؛
 -130-120اتخاذ تدابير لضمان استق ي السلطة القضائية والن ر لي إنشاء
ايعة مستقلة مستولة عن تعيين القضاة وتر يتمم ونامي يا ؛
 -131-120سحب ص حية تعيين القضاة وإ التمم من الرئيس وألمانيا ؛
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 -132-120تقويتتة استتتق ي الستتلطة القضتتائية عتتن ةريتتق لصتتلما عتتن الستتلطة
التنفيويتتة واعتمتتاد تتانون لإلج تراءات الجنائيتتة يتقيّتتد بالمعتتايير الدوليتتة والتصتتدي
لمشتتكلة اات تتاا الستتجون واإلل تراط لتتي استتتخداه االحتجتتاف الستتابق للمحاامتتة
والجممورية التشيكية ؛
 -133-120تعزيتتز استتتق ي الن تتاه القضتتائي ال ستتيما عتتن ةريتتق إنشتتاء ن تتاه
مناسب اص بالقضاة لتدري مم وتعيينمم وتر يتمم وتأدي مم ولرنسا ؛
 -134-120التعاون الوثيتق متا مجلتس أوروبتا علتب اإلصت ا القضتائي ودعتم
ن فاه لرصد المحاام يقوه علب مشاراة المجتما المدني والسويد ؛
 -135-120لي حاي حدو انتمااات لحقوق اإلنسان مساءلة ألراد وات
األمن وغيرام من المستولين الحكوميين وتولير س ل االنتصا المناس ة لضحايا
االعت تتداءات والتميي تتز بم تتن ل تتيمم ألت تراد الشت ترائح الس تتكانية الض تتعيفة والوالي تتات
المتحدة األمريكية ؛
 -136-120تعزيتتز الجمتتود الم وولتتة متتن أجتتل حمايتتة حقتتوق الطفتتل وإنشتتاء
ن اه لقضاء األحدا يتقيّد بالمعايير الدولية وإيطاليا ؛
 -137-120تقديم الدعم الكامل لمتسسة األسرة واالتحاد الروسي ؛

 -138-120مواص تتلة ت تتولير الحماي تتة الفعال تتة لوح تتدة األس تترة بوص تتفما الل ن تتة
األساسية والط يعية للمجتما ومصر ؛
 -139-120ض تتمان حماي تتة الح تتق ل تتي حري تتة التع ي تتر عل تتب شت ت كة اإلنترنت ت
و ارجما وإستونيا ؛
 -140-120إجتراء تحقيقتات نزيمتة وشتتفالة لتي الحتاالت التتتي تتم ليمتا تقييتتد
حرية التع ير وترايا ؛
 -141-120اتخاذ طوات أ ر لضتمان التحقيتق المستتفيا لتي الحتاالت
التي َّ
يدعب ليما تعرض صحفيين للعنف والتفيا ؛
 -142-120احت ت تراه وضت تتمان الحت تتق لت تتي حريت تتة التع يت تتر وتكت تتوين الجمعيت تتات
والتجمتتا الستتلمي للصتتحفيين ونشتتطاء المجتمتتا المتتدني والمتتدالعين عتتن حقتتوق
اإلنس تتان والمت تتاارين؛ وا تتول التحقي تتق الست تريا والفع تتاي ل تتي التمدي تتدات الت تتي
يتلقونما وضمان محاامة ال من يعتدي عليمم وأوروغواي ؛
 -143-120اتخاذ التدابير الضرورية لو ف انتمال حقوق اإلنسان للصحفيين
والمدالعين عن حقوق اإلنسان؛ وإجراء تحقيقات نزيمة ولعالة ومستفيضة؛ ونشتر
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نتائج تل التحقيقات وضمان عده اإلل ت متن العقتاب علتب ارتكتاب ملتل تلت
االنتمااات وسويسرا ؛
 -144-120احت تراه وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان للمتتدالعين عتتن حقتتوق اإلنستتان
والصتتحفيين لكتتي يقومتتوا بعملمتتم المشتتروع دون تتو متتن الم حقتة الجنائيتتة أو
غير ذل من أشكاي الضغر وبلغاريا ؛
 -145-120اتخ تتاذ ط تتوات لتوةي تتد س تتيادة الق تتانون واس تتتق ي القض تتاء ع تتن
ةريتق التحقيتتق الستريا والمستتتفيا لتتي جميتا التمديتتدات والعنتتف التتوي يُرتكتتب
لي حق معارضي الحكومة ومن يساندام واندا ؛
 -146-120تقويتتة احتتراه حقتتوق الصتتحفيين والمتتدالعين عتتن حقتتوق اإلنستتان
وحمايتما لتمكينمم من القياه بأعمالمم دون مضايقة وشيلي ؛
 -147-120إجت تراء تحقيق تتات اامل تتة ومستفيض تتة ل تتي ح تتواد العن تتف ال تتوي
يمتتارس علتتب المتتدالعين عتتن حقتتوق اإلنستتان وال ستتيما الصتتحفيين والمقاضتتاة
عليما وإستونيا ؛
 -148-120احتراه حق المدالعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين لتي القيتاه
بعملم تتم المش تتروع دون تتو م تتن التع تترض للمض تتايقة أو التخوي تتف أو األعم تتاي
االنتقامية وحماية ذل الحق ولنلندا ؛
 -149-120تحسين التحقيق لي حاالت العنف الوي يمارس علب المدالعين
عتن حقتتوق اإلنستتان والصتتحفيين واإل ترار علنتا بأاميتتة دور المتتدالعين عتتن حقتتوق
اإلنسان لي بناء مجتما تعددي وديمقراةي وليتوانيا ؛
 -150-120إجتراء تحقيقتتات مستفيضتتة ولعالتتة لتتي االعتتتداءات التتتي يتعتترض
لمت تتا صت تتحفيون ومت تتدالعون عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان لتمكيت تتنمم مت تتن التمتت تتا الكامت تتل
بحقتتو مم ولتتق متتا يتتنم عليتته العمتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
وما ينم عليه الدستور وبولندا ؛
 -151-120ضتتمان تمتتتا جميتتا األشتتخاص دون يتتود ال موجتتب لمتتا بتتالحق
لي تن يم م اارات سلمية ومفتوحة وعلنية وأيرلندا ؛
 -152-120استتتعراض أحتتد التعتتدي ت المقترحتتة أو المعتمتتدة ليمتتا يتعلتتق
بالمن مات غير الحكومية و وانين وسائر اإلع ه والتعدي ت التتي أُد لت علتب
القتتانون المتتدني و تتانون العقوبتتات لتتي عتتاه  2010لضتتمان تماشتتي التش تريعات
األرمينية ما الممارسات الفضلب والمعايير الدولية لي مجاي حرية التع ير وتكتوين
الجمعيات وبلجيكا ؛
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 -153-120ضمان التنفيو الكامل لجميتا التوصتيات التواردة لتي تقريتر رصتد
االنتخابت تتات الصت تتادر عت تتن من مت تتة األمت تتن والتعت تتاون لت تتي أوروبت تتا ومكت مت تتا المعنت تتي
بالمتسستتات الديمقراةيتتة وحقتتوق اإلنستتان والمملكتتة المتحتتدة ل ريطانيتتا الع متتب
وأيرلندا الشمالية ؛
 -154-120تنفي تتو توص تتيات من م تتة األم تتن والتع تتاون ل تتي أوروب تتا ليم تتا يتعل تتق
بإص ا انون االنتخابات ولرنسا ؛
 -155-120اتختتاذ تتتدابير ملموستتة لتحستتين العمليتتة االنتخابيتتة ومتتن جملتمتتا
فيادة شفالية وائم النا ين ومنا العنف والتخويتف أثنتاء االنتخابتات وإنشتاء بيعتة
م ئمة لتن يم حم ت انتخابية حرة والجممورية التشيكية ؛
 -156-120بوي جمود حقيقية لزيادة تمليل النساء لي عمليتات صتنا القترار
العامة والنرويج ؛
 -157-120تقوي تتة الت تتدابير اإلداري تتة بم تتد ض تتمان مش تتاراة ع تتدد ا ي تتر م تتن
النساء لي الحياة السياسية وأنغوال ؛
 -158-120مواصلة العمل علب فيادة مشاراة النساء لي الحياة السياسية لي
ال لد وبي روس ؛
 -159-120اعتماد تشريعات محددة لضمان تكالت الفرص للنساء لي ستوق
العمل وسلولينيا ؛
 -160-120متابعة وتقويتة اإلجتراءات المتختوة بمتد تحستين ظترو عتي
السكان ووضعية المماجرين وموريتانيا ؛
 -161-120مواصتتلة تقويتتة طتتة العمتتل لعتتاه  2014بمتتد ضتتمان التمتتتا
الكامتتل بتتالحق لتتي الصتتحة والحتتق لتتي العمتتل والحتتق لتتي مستتتو معيش تي الئتتق
وجممورية لنزوي ال وليفارية ؛
 -162-120في تتادة الجم تتود الم وول تتة لض تتمان الحص تتوي عل تتب الرعاي تتة الط ي تتة
لسكان األريا وغينيا االستوائية ؛
 -163-120وضا برنامج لتحقيق األمتن الغتوائي بمتد إعمتاي حتق اإلنستان
لي الغواء وال رافيل ؛
 -164-120مواصلة تنفيو القواعد الدولية للصحة والتمس بالتزاممتا بكفالتة
حصوي سكان األريا علب الرعاية والخدمات الط ية واوبا ؛
 -165-120مواصلة تقوية إ امة ن اه الرعاية الصحية وضتمان حصتوي ستكان
األريا علب الخدمات الصحية لي الو المناسب والصين ؛
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 -166-120اتختتاذ تتتدابير لض تتمان حصتتوي األةفتتاي م تتن األ ليتتات القومي تتة
وغيراا متن الفعتات الضتعيفة االممتاجرين وملتمستي اللجتوء علتب التعلتيم بمتا ليته
التعليم العالي والنمسا ؛
 -167-120مواصلة الدراستة المتعمقتة للخطتوات الواجتب اتخاذاتا متن أجتل
اعتم تتاد إة تتار العم تتل الق تتانوني الض تتروري لتط ي تتق اتفا ي تتة حق تتوق األش تتخاص ذوي
اإلعا ة وجممورية لنزوي ال وليفارية ؛
 -168-120اتخ ت تتاذ ت ت تتدابير لزي ت تتادة تمك ت تتين األش ت تتخاص ذوي اإلعا ت تتة عل ت تتب
الخصوص من استخداه وسائل النقل وولوم المتسسات التعليمية وجممورية اوريا ؛
 -169-120مواصلة جموداا لي س يل تعزيز حقتوق األشتخاص ذوي اإلعا تة
بوستتائل منمتتا تنفيتتو انونمتتا المتعلتتق بالعمالتتة تنفيتتوا لعتتاالا واعتمتتاد تتانون حمايتتة
حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعا تتة وإدمتتاجمم لتتي المجتمتتا بمتتا يتماشتتب متتا اتفا يتتة
حق تتوق األش تتخاص ذوي اإلعا تتة وض تتمان حص تتوي األةف تتاي ذوي االحتياج تتات
الخاصة علب تعليم شامل وتايلند ؛
 -170-120مواصلة تنفيو تدابيراا اإليجابية ليما يتعلق بتعزيز وحماية حقتوق
األشخاص ذوي اإلعا ة بوسائل منما التنفيو الفعتاي لقانونمتا المتعلتق بالعمالتة إلتب
جانب تولير التدريب الممني الضروري لمم وماليزيا ؛
 -171-120اتختتاذ متتا يناستتب متتن التتتدابير القانوني تة واإلداريتتة لضتتمان المستتاواة
بين األشخاص ذوي اإلعا ة وغيرام لي لرص الحصوي علب عمل الئق واألرجنتين ؛
 -172-120مواصلة تقوية وتعزيز حقوق األ ليات القومية ول نان ؛
 -173-120مواصلة تقوية وحماية حقوق األ ليات وجي وتي ؛
 -174-120مواص تتلة ت تتدعيم ال ت ترامج المتقدم تتة ل تتي مج تتاي التعل تتيم واللقال تتة
والمستتاعدة االجتماعيتتة لفائتتدة األ ليتتات القوميتتة وغيراتتا متتن الش ترائح الستتكانية
الضعيفة لي افاحما ضد الفقر والتفاوت االجتماعي وجممورية لنزوي ال وليفارية ؛
 -175-120االستمرار لتي تحستين الشتروط ال فمتة لحمايتة حقتوق األ ليتات
القومية و رص ؛
 -176-120االستمرار لتي تحستين الشتروط ال فمتة لحمايتة حقتوق األ ليتات
القومية واافا ستان ؛
 -177-120اتخاذ طوات أ ر لحماية األ ليات القومية واليونان ؛
 -178-120المض تتي ل تتي م تتادرات تعزي تتز تعل تتيم األ لي تتات القومي تتة وتش تتجيا
ثقالتما وغينيا االستوائية ؛
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 -179-120تقويتتة ب ترامج التتتدريب لفائتتدة المستتتولين الحكتتوميين لتتي مجتتاي
حقوق األ ليات والجزائر .
 -121لم تحظ التوصيات ابتية بدعم أرمينيا ولكنما تحير بما علم ا واي االتالي:
 -1-121اعتماد تشريا شامل بشأن التمييز وأذربيجان ؛

 -2-121رصد الممارسة القانونية عن الب ليما يتعلق بالتحريا علب التمييتز
العنصري ومقاضاة المحرضين وأذربيجان ؛
 -3-121منتتا استتتخداه التعتتويب وستتوء المعاملتتة متتا األظنتتاء المتتودعين لتتي
حراسة الشرةة ومقاضاة المستولين عن استخداممما وأذربيجان ؛
 -4-121التحقيق لي حاالت العنف الوي يُمتارس علتب أةفتاي لتي متسستات
مغلقة ومقاضاة مرتك يه وأذربيجان ؛
 -5-121إنشتتاء ليتتات لتحديتتد األةفتتاي متتن بتتين ملتمستتي اللجتتوء وال جعتتين
الضالعين لي نزاعات مسلحة وأذربيجان ؛
 -6-121تجريم تجنيد األةفتاي دون ستن اللامنتة عشترة لتي القتوات المستلحة
وأذربيجان ؛
 -7-121ضمان المساءلة دا ل اياال الحكومة وأذربيجان ؛
 -8-121إفالة جميا القيود وال ما يحد من حريتة التدين بوستائل منمتا مراجعتة
المنااج الدراسية بحي تتجلب ليما حرية الدين لجميا األةفاي وأذربيجان ؛
 -9-121ضمان حماية حقوق األ ليات القومية وأذربيجان ؛
 -10-121ضمان حماية الحق لي حريتة الترأي والتع يتر وحريتة التجمتا الستلمي
وحرية تكوين الجمعيات حمايةا ااملةا وأذربيجان .
 -122لتتم تتيتتد أرمينيتتا التوصتتيات التتواردة لتتي الفقتترة  121ألنمتتا تتتر أن ال لتتد التتوي
دمما :وأ رلا تكترارا التعتاون متا أرمينيتا لتي إةتار االستتعراض التدوري الشتامل و اصتة
علتتب النحتتو المنصتتوص عليتته لتتي ترار مجلتتس حقتتوق اإلنستتان 5أ1؛ وب ي تتدو أن اتتوا
ال لتتد يشتتن حملتتة دعائيتتة للحتترب والكراايتتة ضتتد األرمتتن علتتب صتتعيد أعلتتب الستتلطات لتتي
ال لد ويشرل ليما جميا شرائح السكان.
 -123وجميتتا االستتتنتاجات وأأو التوصتتيات التتواردة لتتي اتتوا التقريتتر تع تتر عتتن مو تتف
الدولة والدوي التي دمتما وأأو الدولتة موضتوع االستتعراض .وال ين غتي تأويلمتا علتب أنمتا
تح ب بتأييد الفريق العامل اكل.
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