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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

من ) ج(١٥ان وفقاً للفقرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنس         
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أرمينيا    

 إىل عمليـة     من أصحاب املصلحة   ١٣هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . )١(االستعراض الدوري الشامل  

ير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن التقر  . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمددة
أما االفتقار إىل معلومات    . ن تغيري التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دو        

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/8/ARM/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

5 February 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/8/ARM/3 

GE.10-10663 2 

  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
الحظ التحالف العاملي إللغاء عقوبة اإلعدام أن أرمينيا مل تصدق علـى الربوتوكـول                -١

       هد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية وحـث الدولـة علـى               االختياري الثاين للع  
  .)٢(التصديق عليه

 أرمينيا على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي         ١وحثت الورقة املشتركة      -٢
  .)٣(اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف أقرب فرصة ممكنة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 أيضاً أن أرمينيا أجرت مـؤخراً بعـض التعـديالت           ١قة املشتركة   والحظت الور   -٣

ويف ". قانون الوقاية من املرض الذي يسببه فريوس نقص املناعـة البـشرية  "املرحب هبا على    
، ألغت احلكومة القواعد اليت ُيرفض مبوجبها طلب أي أجـنيب حيمـل             ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

ة الدخول إىل البالد والبقاء فيها أكثر مـن         للحصول على تأشري   فريوس نقص املناعة البشرية   
. بإصابته بـالفريوس   أي أجنيب موجود يف البالد يشخص        ترحيلبثالثة أشهر، واليت تفوض     

كما أن هذه التعديالت ضيقت بصورة كبرية من نطاق الفحص غري الطوعي للكشف عـن               
ك قضايا تبعث علـى     ، ال تزال هنا   ١ومع ذلك، ووفقاً للورقة املشتركة      . اإلصابة بالفريوس 

يتضمن أحكاماً حتظر املوافقة على دخـول  " القانون املتعلق باألجانب "فمثالً، ال يزال    . القلق
الشخص األجنيب احلامل للفريوس إىل البالد، وذلك يتناقض مع القانون املعدل املتعلق بفريوس  

  .)٤(نقص املناعة البشرية

  حقوق اإلنسانهيكل اإلطار املؤسسي و  -جيم   
 بإنشاء منصب لنائب أمني املظامل لضمان تساوي احلقوق      ٢أوصت الورقة املشتركة      -٤

والحظت اللجنة االستشارية جمللس أوروبـا املعنيـة باالتفاقيـة          . )٥(وتكافؤ الفرص للمرأة  
أن إنشاء منصب   ) اللجنة االستشارية جمللس أوروبا   (اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية      

كما أُنشئت دائرة لألقليات اإلثنية     . مل معين حبقوق اإلنسان خطوة هامة حنو األمام       ألمني املظا 
وأوصـى  . )٦(والشؤون الدينية، هبدف تعزيز عملية وضع السياسات لصاحل األقليات القومية         

بتخصيص األمـوال الالزمـة     ) مفوض جملس أوروبا  (مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا      
  .)٧(ملكتب أمني املظامل
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  التدابري السياساتية  -ال د  
أوصى مفوض جملس أوروبا بوضع واعتماد خطة عمل شاملة حلقوق اإلنسان بغية              -٥

  أرمينيا أن حتـدد،     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٨(تنسيق وتوحيد مبادرات حقوق اإلنسان    
 ، أولويـات   ٢٠١٢-٢٠٠٨يف إطار التزاماهتا الواردة يف خطة عمـل احلكومـة للفتـرة             

   وأن تضمن تدابري لتحقيق التوازن بـني اجلنـسني يف مجيـع جمـاالت احليـاة                 جيةاستراتي
  .)٩(االجتماعية والسياسية

وخلصت جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا إىل أن من الواجـب               -٦
بذل مزيد من اجلهود لتحسني نزاهة اخلدمة العامة، وهو أمر ضروري للغاية لتـأمني ثقـة                

  .)١٠(ور يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملعاجلة الفساداجلمه

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -ثانياً   

   حقوق اإلنساناتالتعاون مع آلي  -ألف   

  اإلجراءات اخلاصةآلية التعاون مع     
 بتوجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني املعنـيني بتعزيـز          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٧

  .)١١(اية احلق يف حرية الرأي والتعبري وباستقالل القضاة واحملامنيومح

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أرمينيا بوضع آلية وطنية كأداة للقضاء على التمييز ضد          ٢أوصت الورقة املشتركة      -٨

ن ضحايا العنف بالنهوض حبقوق املرأة واألخذ بثقافـة         وأوصت منظمة الدفاع ع   . )١٢(املرأة
 يف  الكتـب املدرسـية   عدم التمييز ضد املرأة من خالل تنظيم محالت إعالمية وكذلك يف            

  .)١٣(املدارس االبتدائية والثانوية واجلامعات
 أو نوع اجلـنس     ة، فإن التمييز القائم على امليول اجلنسي      ١ووفقاً للرسالة املشتركة      -٩

 جماالتوقد وردت تقارير عن التمييز يف       .  وأن مرتكبيه يفلتون من العقاب يف أرمينيا       منتشر
اللواطيون من أداء خدمة العلـم       فمثالً، ووفقاً للقانون، ُيعفى   . الصحة واالستخدام والتعليم  

وقد أوصـت   ". غري الئقني ألداء اخلدمة العسكرية بسبب ظروفهم الصحية       "ألهنم يعتربون   
 وصف اللواط على أنه     )١٤( أرمينيا بأن حتذف من التشريعات واملمارسات      ١كة  الورقة املشتر 

 الـسحاقيات وأوصى مفوض جملس أوروبا الدولة مبنع العنف والتمييز ضد جمتمـع            . مرض
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 ومغايري اهلوية اجلنسية؛ ووضع واعتماد أحكام قانونية حمددة         ثنائيي امليل اجلنسي  واملثليني و 
ى امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية وإقامة حوار مع منظمات متثـل           ملكافحة التمييز القائم عل   

  .)١٥(يةاجلنساهلوية امليل اجلنسي ومغايري جمتمع السحاقيات واملثليني وثنائيي 
فريوس اإلصابة ب  داخلي أرمينيا بأن تدرج يف القانون ال      ١وأوصت الرسالة املشتركة      -١٠

أن شكالن إعاقـة، و   ت يعترف بأهنما    حالتنيات ك نقص املناعة البشرية واإلدمان على املخدر     
ضمن تلقي األشخاص الذين يعانون من هذه اإلعاقة احلماية مـن التمييـز باالسـتناد إىل                ت

  .)١٦(الصحيوضعهم 

  من الشخصياألحق الشخص يف احلياة واحلرية و  -٢  
شككوا يف نتـائج   إلنسان أن مؤيدي املعارضة الذين      الحظت منظمة رصد حقوق ا      -١١
.  مستمرة حتجاجاتا شرعوا بعد االنتخابات يف      ٢٠٠٨فرباير  / الرئاسية يف شباط   النتخاباتا

وعلى الرغم من أن السلطات تساحمت يف البداية مع املتظاهرين، فإن قوات الشرطة اخلاصـة          
الشتباكات لونتيجة  . ، حسبما ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان      مارس/ آذار ١جاهبتهم يف   

 اثنـان منهم من املدنيني و   مثانية   - أشخاص   ١٠لشرطة، قُتل ما ال يقل عن       بني املتظاهرين وا  
أن اسـتخدام   املنظمـة   وأضافت  .  وأصيبت أعداد أخرى جبروح    -من ضباط الشرطة    منهم  

مل يكن نامجاً عن    عديدة  أخرى  القوة رمبا كان يف بعض احلاالت مشروعاً، لكنه يف حاالت           
 مل جتر حىت اآلن سلطات أرمينيا حتقيقاً فعليـاً ومل           وفضالً عن ذلك،  . استفزاز وكان مفرطاً  

 ١تساءل أي جهة عن استخدام القوة املفرطة من جانب قوات األمن خالل اشتباكات يومي           
  .)١٧(مارس/ أيار٢و

 شخص آخر   ١٠٠أكثر من   لقي القبض على    أووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان،        -١٢
ض احملتجزين خالل إلقاء القبض عليهم وكـذلك        نظمة تعر امل وثَّقتوقد  . بعد أعمال العنف  

يف بعـض    واسـتمرت، . لالعتداء اجلسدي وسوء املعاملـة       أثناء نقلهم إىل دائرة الشرطة    
 حالة من ٢٧ويف . احلاالت، االعتداءات الشفوية واجلسدية خالل االحتجاز يف خمافر الشرطة  

. )١٨(زون التعرض لسوء املعاملة    حالة ،زعم احملتج   ٣٨ عددها   غحاالت االحتجاز املوثقة البال   
لقي القـبض علـى     أ أنه بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ،        ٣كما الحظت الرسالة املشتركة     

عشرات من الشخصيات البارزة من املعارضة، مبن فيهم عدد مـن الشخـصيات الرفيعـة               
  أن وذُكر. املعارض املستوى من الذين هلم صالت مبرشح املعارضة وأفراد احلزب اجلمهوري         

وظل . لضرب أو سوء املعاملة أثناء االحتجاز االحتياطي      ل وابعض أولئك احملتجزين قد تعرض    
العديد من أولئك احملتجزين يف االحتجاز االحتياطي يف مواقع مل يكشف عنها ألشهر، دون              

  .)١٩(االتصال هبمب السماح ألفراد أسرهم أو ممثليهم القانونيني
 جمللس أوروبا عن أسفها ألن فريق اخلرباء املستقل املعـين           وأعربت اجلمعية الربملانية    -١٣

 رأتكما  . توقف عن العمل   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢ و ١بإثبات احلقائق بشأن أحداث يومي      
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، ويف الظروف   األحداثأنه ال يزال من الضروري إجراء حتقيق مستقل وحمايد وموثوق به يف             
  .)٢٠(ء مثل هذا التحقيق بإجراا التأكيد على طلبهت، وأعادوقعت فيهااليت 
وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أن              -١٤

األمر ال يزال يتطلب اختاذ تدبري صارم للقضاء على سوء املعاملة من جانب الشرطة، وهو أمر 
ودعت . عملية العدالة اجلنائية  اء  منتشر، فيما يبدو، ويتعلق باألمهية املسندة إىل االعترافات أثن        

سلطات أرمينيا إىل إرسال رسالة قوية إىل مجيع موظفي الشرطة صادرة عـن أعلـى               اللجنة  
ـ     غـري  عمل ي معاملة احملتجزين ه   إساءةمستوى سياسي تفيد بأن       ا قـانوين وأن مرتكبيه

العتداء وأوصى مفوض جملس أوروبا بإجراء حتقيق منتظم يف حاالت ا         . )٢١(سيعاقبون بشدة 
من جانب الشرطة لتجنب اإلفالت من العقاب ووضع حد النتشار سوء املعاملة من جانب              

  . )٢٢(الشرطة
 مبا  ،يف التشريعات املعنية   ف أرمينيا  بأمور منها أن تعرّ    ٢وأوصت الرسالة املشتركة      -١٥

ة التعذيب  يف اتفاقية مناهض ان معرف ايف ذلك قانون العقوبات، التعذيب وسوء املعاملة كما مه        
؛ وأن تضمن مـشاركة      املهينة وأالالإنسانية  القاسية أو   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       

اجملتمع املدين مبوجب القانون؛ وأن تضمن إمكانية وصول فريق ملراقبة الـشرطة إىل مجيـع               
م األماكن واملرافق التابعة للشرطة اليت يودع فيها األشخاص؛ وأن تضمن إجراء حتقيق سـلي             

وكامل يف حاالت التعذيب، ومساءلة مرتكيب هذه األفعال ومتكني اجلمهور مـن مـساءلة              
التحقيق من خالل اإلبالغ عن نتائج كل حالة دون تعريض عملية التحقيق للخطر؛      القائمني ب 

وأن تضمن النظر بصورة كاملة يف مجيع االهتامات بالتعذيب املقدمة يف احملاكمة، ويف حـال               
 مـوظفي بول األدلة اليت يتم احلصول عليها بالتعذيب؛ وأن تضمن قـدرات            ، عدم ق  هاتأكد
غلقة من خالل تأمني عدد كاف مـن املـوظفني، ومرتبـاهتم            املغلقة أو شبه    املؤسسات  امل

             مثـل    الواجـب مراعاهتـا يف     واستمرار تدريبهم على قضايا ومعايري حقـوق اإلنـسان        
  .)٢٣(هذه املؤسسات

ق بأوضاع الســجون ، أوصى مفوض جملس أوروبا أرمينيا بتحـسني           وفيما يتعل   -١٦
مراقبة الدولة للمؤسسات العقابية، مع التركيز بصفة خاصة على ضمان أن يـشمل فريـق               

كما أوصى باختاذ تدابري ملنع     . املراقبني احلكوميني ممثلني مستقلني وحياديني من اجملتمع املدين       
ولني عن هـذه    ؤ بصورة منتظمة مبساءلة األشخاص املس     ممارسة العنف ضد السجناء، والقيام    

 املادية يف السجون، وضمان تزويد السجناء بانتظـام بأغطيـة           األحوالاألفعال؛ وبتحسني   
األسِّرة؛ وحتسني ظروف املعيشة وتقدمي الرعاية الصحية يف مستشفى الـسجن املركـزي؛             

  .)٢٤(وحتسني ظروف إعادة التأهيل االجتماعي للسجناء الذكور
، بلغت نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف           ١ووفقاً للورقة املشتركة      -١٧

 مرة من نسبة إصابة مجيـع       ٢٧  أعلى مبقدار   وهذه النسبة هي   ، يف املائة  ٢,٤سجون أرمينيا   
    يف  وفضالً عن ذلك، بلغت نسبة اإلصابة بفريوس التهاب الكبـد الوبـائي جـيم       . السكان
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 يف املائة، وهذه النسبة هي أعلى بكثري من نسبة إصابة مجيع            ٢٣,٨سجون  يف ال  ٢٠٠٥عام  
بني لحد من األضرار    لخدمات   أن أرمينيا تقدم     ١والحظت الرسالة املشتركة    . )٢٥(السكان
    ومع ذلك، ذكرت أن عالج اإلدمان على املخـدرات          .بادل اإلبر تل  تتضمن برامج  السجناء

السجون أيضاً عند توسيع نطاق الربامج املتعلقة  نبغي إدراجال يزال غري كاٍف، وأضافت أنه ي     
 ١وفضالً عن ذلك الحظت الرسالة املشتركة       . )٢٦(بالعالج من خالل إعطاء مسكنات بديلة     

ولـضمان أن تكـون   . أن الرعاية الصحية يف السجون تقع حالياً حتت إشراف وزارة العدل      
لرعاية املقدمة خارج السجون، ينبغي     ة ل ويساممة و ئالرعاية الصحية املقدمة يف السجون مال     

  .)٢٧(حتويل املسؤولية عن الرعاية الصحية يف نظام السجون إىل وزارة الصحة
على نطاق واسع  وجود أدلة على انتشار العنف املرتيل ١والحظت الرسالة املشتركة   -١٨

انـب قـوات    احلكومة هلذا العنف بصورة كافية، مبا يف ذلك من ج     تصدييف أرمينيا وعدم    
والحظت عدم وجود تشريع حمـدد يعـاجل        . )٢٨(الشرطة والعاملني يف جمال الرعاية الصحية     

. ف العنف املرتيل على أنـه جرميـة مـستقلة         العنف ضد املرأة وأن قانون العقوبات ال يعرّ       
 أرمينيا بأن تصدر ، دون تأخري، تشريعاً يعاجل حتديـداً العنـف             ١وأوصت الورقة املشتركة    

.  ضد املرأة ويكفل اعتبار العنف ضد املرأة والفتيات مبثابة جرمية جنائية وجرم مـدين              املرتيل
وينبغي مالحقة مرتكيب هذه األفعال قضائياً وفرض عقوبات مناسبة حبقهم تعكس خطـورة             

قعن ضحية  ي لوايتانتهاك هذا احلق من حقوق اإلنسان؛ وينبغي أن تتمكن النساء والفتيات ال           
ذلك أوامر احلماية وتوفر عدد     فوراً إىل سبل االنتصاف واحلماية، مبا يف        العنف من الوصول    

 من مرافق اإليواء املناسبة، وينبغي أن تليب هذه املرافق احتياجات املرأة الريفية، واملـرأة     كاف
كما أوصى  . )٢٩( واملرأة اليت تتعاطى املخدرات    ، واملرأة من األقليات   ، والالجئة ، اإلعاقة اتذ

 على النحو املناسب ملشكلة العنف املرتيل، مبـا يف          تصدىأوروبا الدولة بأن ت   مفوض جملس   
ذلك من خالل تعديل التشريع الداخلي؛ وختصيص أموال عمومية ملواجهة هـذه املـشكلة؛          
واحلفاظ على ما هو عامل من مرافق إيواء ضحايا العنف املرتيل وتقدمي الدعم املـايل لبنـاء                 

 .)٣٠(وحدة الشرطة املختصة بالعنف املرتيل    لرد والتدريب الكافيني     املوا وفريمرافق جديدة؛ وت  
 موظفي الـسلك   أنه يتعني على أرمينيا أن تنفذ برامج لتدريب          ١وأضافت الرسالة املشتركة    

القانون ومقدمو خدمات الصحة، على       وموظفي احلكومة، وال سيما موظفو إنفاذ      ئيالقضا
العنف املرتيل، لكي تكفل متكني أولئك العاملني من        مجيع أشكال العنف ضد املرأة وال سيما        
  .)٣١(مثل هذه األشكال من العنفعانون تقدمي الدعم املناسب لألشخاص الذين ي

وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، أوصى مفوض جملس أوروبا احلكومة بزيـادة جهـود               -١٩
املشورة إلعادة تأهيلـهم    التوعية والوقاية، وحتسني محاية ودعم الضحايا، وتقدمي املساعدة و        

  .)٣٢(وتوفري املأوى هلم، وإحراز تقدم يف حتديد الضحايا
 يف أرمينيا إىل مسؤولية إدارية تتخذ البغاء، ميكن أن يؤدي ١ووفقاً للرسالة املشتركة   -٢٠

 للمضايقة والتجـرمي يـسهم يف زيـادة         البغايا أن تعرض     الرسالة وأضافت. شكل غرامات 
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فريوس نقص ب ولإلصابة حقوق اإلنسان عرضة النتهاكاتر ث أكنلهعجي ون وهتميشهنوصمه
  .)٣٣(املناعة البشرية

والحظت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال أن              -٢١
 داخـل   اإلساءة البدنيـة  انتشار  ب تفيدالعقوبة اجلسدية مشروعة يف املرتل وأن هناك تقارير         

. حظت أن العقوبة اجلسدية ليست مشروعة يف املدارس ويف نظام العقوبات          كما ال . األسرة
. )٣٤(ومع ذلك، ليس هناك أي حظر على ممارسة العقوبة اجلسدية يف أوساط الرعاية البديلة             

         وأوصت املبادرة العاملية احلكومة بـسن وتنفيـذ تـشريعات لـضمان احلظـر الكامـل                
  .)٣٥(للعقوبة اجلسدية

   العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة  -٣  
الحظت املديرية العامة حلقوق اإلنسان والشؤون القانونية التابعة جمللس أوروبـا أن              -٢٢

القانون وكذلك  املسؤولة عن إنفاذ    يئات  اهلسكان أرمينيا ما زالوا يرون أن الفساد شائع يف          
خمتلفة قوة  ن لنفوذ الدولة فحسب بل لنفوذ جمموعات         ال ختضعا  ني اهليئت ني وأن هات  ءيف القضا 

وأوصى مفوض جملس أوروبا باالنتهاء من إجراء تعديالت على النظام القـضائي            . )٣٦(أيضاً
وأوصـت  . )٣٧(وضمان امتثال التشريع الداخلي للدستور املنقح والقانون اجلديـد للقـضاء   

لتشريعية والعملية ضـمانات حقيقيـة      أن تكفل من الناحيتني ا    ب أرمينيا   ٢الرسالة املشتركة   
 . ئي القـضا  السلكالستقالل القضاة واستبعاد أي إمكانية ملمارسة الضغوط أو النفوذ على           
القيـام بـأي    سلطة  وال جيوز ختويل رئيس الدولة، عند املوافقة على قائمة القضاة املقترحة،            

كـون املرشـح ملنـصب      "ويتعني على الدولة أن حتذف معيار       . اختيار تقديري من القائمة   
  .)٣٨(من نص القانون" القاضي مقبوالً من جانب الرئيس

ة احلضورية للمحاكمـات    أن تكفل الطبيع  ب الدولة   ٢كما أوصت الرسالة املشتركة       -٢٣
واملساواة يف وسائل الدفاع، وضمان احترام مبدأ افتراض الرباءة واحلق يف الدفاع، دون إعاقة              

ملياً، من خالل وسائل غري قانونية، منها ممارسة ضغوط غـري           اإلعمال الفعال هلذا احلق، ع    
كما أوصت أرمينيا بأن تكفل التنفيذ الكامـل ملعـايري          . مشروعة على احملامني أو ختويفهم    

اعتماد قانون قائم حبد ذاته بشأن املـساعدة القانونيـة،          باحملاكمة العادلة الدولية والوطنية، و    
  .)٣٩(عمالً باملعايري الدولية

قت منظمة رصد حقوق اإلنسان انتهاكات جـسيمة لإلجـراءات القانونيـة            ووثَّ  -٢٤
الواجبة، مبا يف ذلك االحتجاز السري وعدم إمكانية وصول املرء إىل حمامٍ من اختياره، أثناء               

  .)٤٠(٢٠٠٨فرباير /عمليات العنف اليت وقعت أثناء االنتخابات الرئاسية يف شباط
 أن القضايا املتعلقة بقضاء األحداث مل تعـاجل علـى           ٢ والحظت الرسالة املشتركة    -٢٥

وعلى الرغم من أن التشريع األرميين ينص على معـايري أساسـية            . النحو الواجب يف أرمينيا   
متعددة تتعلق بقضاء األحداث، فإن قضايا الوقاية والسبل البديلة للعقاب وإعـادة تأهيـل              
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ن حاالت اعتداء جسدي على األحـداث       فقد أبلغ ع  . اجملرمني األحداث، ال تزال دون حل     
وال توجد معايري خاصة الستجواب األحداث املشتبه فيهم      . عند دخوهلم نظام القضاء اجلنائي    

       كما ال توجد إجراءات حماكمـة خاصـة لألحـداث           ،الضحايا وأأو املتهمني أو الشهود     
  .)٤١(وال بدائل مستقرة متاماً للحرمان من احلرية

مة رصد حقوق اإلنسان أن األشخاص الذين يرتكبون أفعال املضايقة          والحظت منظ   -٢٦
ـ   املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أرمينيا،       ضد  واالعتداء بصفة رمسية     مـن  ون  غالباً ما يفلت

وأوصت الدولة بأن جتري حتقيقاً فورياً وشامالً يف مجيع ادعـاءات املـضايقة             . )٤٢(عقابال
  . )٤٣( مرتكيب هذه األفعالبأن حتاكماإلنسان وعلى املدافعني عن حقوق االعتداء و

 بتعديل قانون العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية لكـي  ١وأوصت الرسالة املشتركة    -٢٧
 للسجن معاقبـة  كبديلينص صراحة على إمكانية إصدار أمر بعالج اإلدمان على املخدرات       

  .)٤٤( إىل السجنعقوبة إضافيةعلى جرمية املخدرات، بدالً من أن يكون ذلك 
، ال يوجد إال سبل انتصاف قليلة متاحة أمـام ضـحايا            ١ووفقاً للرسالة املشتركة      -٢٨

اإلبالغ عن اجلرمية   يف  اجلرائم القائمة على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، ألن اخليار املتمثل            
  . )٤٥( إضايفاحملكمة يعين التعرض وما يترتب على ذلك من مضايقة ومتييزلجوء إىل أو ال

  احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أو املدمنني  /، أن األشخاص الذين يتعاطون املخدرات و      ١الحظت الرسالة املشتركة      -٢٩

أي ( "الرقابة"بغرض  تعاطي املخدرات   ملين، يف سجل    يعليها مسجلون، مبوجب القانون األرم    
 على املخدرات أمراً    اإلدمان كان تسجيل مرضى     ئنل،  ١ووفقاً للرسالة املشتركة    ). اإلشراف
، فإنه ال ميكن تربير أي نظام كهذا إال يف ظروف حتمـي             احملدودةغراض  ض األ عبمشروعاً ل 

مثل هذه املعلومات بصورة    واستخدام  محاية دقيقة سرية األشخاص املسجلني وتستبعد تقاسم        
ن التماس احلصول علـى     ع الناس   وبغية احلد من هذه االنتهاكات، وجتنب ردع      . غري الئقة 

إلدمان على املخدرات، يتعني على أرمينيا أن تعيد النظر يف فعالية وجناعة تكـاليف              لعالج  
 مثل هذه السجالت أو على األقل إجراء حتسني ملحـوظ يف درجـة      إلغاءالنهج احلايل بغية    

ن يتضمن ذلـك    وينبغي أ . املريض املسجلة يف مثل هذه السجالت     اخلاصة ب  اتعلوماملسرية  
فرض حظر واضح على إعطاء معلومات عن املريض دون موافقته ألي شخص أو ألي جهة               

  .)٤٦(غري موظفي الرعاية الصحية
 أن أحكام قانون املخدرات واملؤثرات العقلية جتـرب         ١والحظت الرسالة املشتركة      -٣٠

وهذا . املخدرات هم االشتباه يف تعاطي   جملردملخدرات  با اختبار خاص األشخاص على إجراء    
ملخدرات ينتهك خصوصية وأمن الشخص دون أن يكون له         اخلاص با غري الطوعي   االختبار  

  .)٤٧(مربر يف مجيع الظروف تقريباً
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   احلركةةحري  -٥  
ـ الحظت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم أن          -٣١  جيـدون   ياً ضـمري  ستنكفنيامل

املـستنكفني  فض لعدد من    فمثالً، رُ . السجونحقوقهم املدنية مقيد، بعد اإلفراج عنهم من        
  منحوا وثيقة تسجيل من جانـب سـلطات اجلـيش؛          إصدار وثائق هوية ألهنم مل يُ     ضمريياً  

 من الذين ميلكون وثائق هوية، من تسجيل حمل إقامتهم، وهو أحد الشروط             ،وحرم آخرون 
املستنكفني ضمريياً  امة أن   كما ذكر معهد الشؤون الدينية والسياسة الع      . )٤٨(للعيش يف أرمينيا  

يواجهون عقبات قانونية إضافية حىت إذا اشتركوا يف اخلدمة البديلة اليت حتددها احلكومة ألنه              
وبدون هذه الشهادة، ال يستطيعون تقدمي طلـب        . تتعلق خبدمة العلم  شهادات   هلم   ُتصَدرال  

لـى عمـل،     مما حيرمهم من مغادرة الـبالد، واحلـصول ع         ،للحصول على جوازات سفر   
  .)٤٩( والزواج،والتصويت

          املـستنكفني ضـمريياً    كما الحظ معهد الشؤون الدينية والـسياسية العامـة أن             -٣٢
 سـاعات   خارجفهم خيضعون ،حىت    . ال يتمتعون حبرية احلركة أثناء أدائهم للخدمة البديلة       

بأن هذا اإلجـراء يتخـذ   وهناك تقارير تفيد . العمل، لسلطة مدير املؤسسة اليت أحيلوا إليها      
 من مغـادرة    منعواأن البعض من شهود يهوة      خاصة ب كإجراء إضايف لفرض قيود تعسفية، و     

  .)٥٠(ية مباشراً حلريتهم الدينخرقاً يشكل مااملؤسسة حلضور طقوس دينية، 

 والتعبري وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة         حرية الدين أو املعتقد     -٦  
  حلياة العامة والسياسيةيف ا
أنه على الـرغم مـن أن       إىل  أشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة          -٣٣

ة عن الدولة، فإنه ينص، يف الوقت نفسه، على أن الكنيسة يسدستور أرمينيا يتعهد بفصل الكن
أشار إىل أنـه علـى      و. )٥١(ة الوطنية يف احلياة الروحية    يسية هي الكن  قدسة الرسولية األرمن  امل

 تسجيل الطوائف الدينية، فإن الطوائف الدينية املسجلة تتمتع         شترطالرغم من أن القانون ال ي     
أن شروط التـسجيل    إىل  املعهد  كما أشار   . )٥٢(بامتيازات غري متوفرة للطوائف غري املسجلة     

 ةاً مقدس تبكحتد من قدرة الطوائف الدينية األصغر حجماً وكذلك تلك الطوائف اليت تعتمد             
  .)٥٣(ياًغري معترف هبا تارخي

، بعد القراءة األوىل، علـى      ٢٠٠٩أن الربملان وافق يف صيف عام       إىل  وأشار املعهد     -٣٤
وتتضمن التعديالت حظـر    . تعديالت على مشروع قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية       

و بغية تسجيل طائفة     مواطن بالغ عض   ٥٠٠االنتماء إىل أكثر من دين واحد، واشتراط وجود         
جه انتقـاد   وُو. من التسجيل   الثالوث األقدس    الطوائف املسيحية اليت ال تؤمن ب      منعدينية، و 

والحظت الرابطـة األوروبيـة     . )٥٤(للتعديالت املقترحة ألهنا ال تتمشى مع القانون الدويل       
 لكن هذا القانون   ،لقانونإجراء قراءة ثانية ل    النظر يف    ما زال يتعني  املسيحية لشهود يهوة أنه     

  .)٥٥(ينتهك أحكام حرية الدين املنصوص عليها يف دستور أرمينيا
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كان هناك عـدد   ٢٠٠٩نوفمرب  /حىت تشرين الثاين   وأشارت منظمة شهود يهوة أنه      -٣٥
أداء اخلدمـة العـسكرية     من  ضمريياً  من شهود يهوة يف سجون أرمينيا بسبب استنكافهم         

وفقاً للمعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة تعتـرب         و. )٥٦(باالستناد إىل أسس دينية   
ألهنا تظل املستنكفني ضمريياً اخلدمة البديلة يف أرمينيا غري مقبولة من جانب فئات متعددة من 

أجرب بعض  " مدنية حقاًًً "كما الحظ املعهد أن عدم وجود خدمة بديلة         . حتت إشراف اجليش  
عرض لالضطهاد وقضاء مدة يف السجن لرفضهم املـشاركة يف          لى املخاطرة بالت  ع  ينينياألرم

وكررت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم الرأي بأن الترتيبات املتخذة . )٥٧(اخلدمة البديلة 
 املتعلق باخلدمة البديلة تتم بأسرها حتت       ٢٠٠٣مبوجب قانون عام    املستنكفني ضمريياً   بشان  

كما الحظـت  . )٥٨(املتاحة ليست ذات طبيعة مدنية حقاً ةإشراف اجليش، وأن اخلدمة البديل 
ذا االختالف  إىل أن ه  وأشارت  . أن مدة اخلدمة البديلة هي أطول من مدة اخلدمة العسكرية         

القضائية للمستنكفني  الحقة  املوأوصى املعهد الدولة بوقف     . )٥٩(متييزي وعقايب اختالف  هو  
  .)٦٠(الينيوإطالق سراح مجيع سجناء الضمري احلضمريياً 

 قـانون  ه على الرغم من أننأملعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة   ا يرىو  -٣٦
الرامية إىل التحريض على الكراهيـة الوطنيـة أو         "العقوبات يدعو إىل املعاقبة على األعمال       

 هناك حاالت عديدة من العنف اجملتمعي ضد األقليات الدينية أمهلت فيها            ،"العرقية أو الدينية  
وأوصت منظمة شهود يهوة أرمينيا بوضع حد للتمييز الديين         . )٦١(السلطات متاماً هذا احلكم   

وأشارت إىل فشل الشرطة واملدعني العامني يف مالحقة مرتكيب االعتداءات          . إزاء شهود يهوة  
أماكن لعقد اجتماعات على حقة قضائية؛ والصعوبة يف احلصول اجلسدية ضد شهود يهوة مال

وأضافت أن شهود   . )٦٢(دينية؛ وفشل السلطات يف وقف محلة تشويه عنيفة ضد شهود يهوة          
يهوة ال يزالون يواجهون ضريبة للقيمة املضافة غري مـشروعة علـى املنـشورات الدينيـة                

  .)٦٣(املستخدمة للعبادة
ين وغريه من األنظمـة األساسـية   ي، حيمي الدستور األرم٤تركة ووفقاً للرسالة املش    -٣٧

حرية التعبري، ولكن غالباً ما يتعرض هذا احلق للتهديد، عملياً، وبصفة خاصة أثنـاء فتـرة                
وال توجد يف أرمينيا رقابة رمسية، ولكن الرقابة الذاتية توصف يف حاالت عديدة           . االنتخابات

 العنف ضد الصحفيني، والقيود القانونية علـى البـث          سهمت حاالت أوقد  . بأهنا يف تزايد  
 فيما بني أوسـاط  خاصةاإلذاعي واحلالة االقتصادية السيئة يف تقييد التدفق احلر للمعلومات و 

 أن  ٤وأضافت الرسالة املشتركة    . نينيي املصدر األول لألنباء ملعظم األرم     يالبث اإلذاعي، وه  
حد ما، وأن املضمون املتاح يتسم بالتعدديـة،        الصحف ودور نشر الكتب ال تزال حرة إىل         

   ولكن البيئة اإلعالمية بأمجلها ال تزال ذات صبغة سياسية إىل حد كبري وأن املــطبوعات                
وفضالً عن ذلك، فإن الغالبية العظمى لوسائل اإلعالم املذاعة والصحف          . ال تزال قليلة للغاية   

 رجال أعمال هلم عالقات وثيقـة مـع         سياسيني أو  القطاع اخلاص، ويف الغالب ملك     ملك
  .)٦٤(اًي يف املائة من السكان، جمان١٥ املتاح لنسبة ،وال يزال اإلنترنت. احلكومة أو املعارضة



A/HRC/WG.6/8/ARM/3 

11 GE.10-10663 

 أهم العقبات ىحدإ أن العنف ضد الصحفيني ال يزال     ٢والحظت الرسالة املشتركة      -٣٨
اليت يتعرض هلـا    ن اهلجمات    أمثلة ع  ٤وذكرت الرسالة املشتركة    . )٦٥(أمام أنشطتهم املهنية  

تحديـد  بت مرتكيب هذه األفعال من العقـاب و       وضع حد إلفال  وأوصت ب . )٦٦(نوالصحفي
كما أوصت  .  اهلجمات ؤيدونهويتهم وإلقاء القبض عليهم وحماكمتهم هم وأولئك الذين ي        

. )٦٧(بضمان واحترام نزاهة واستقاللية القضاء لضمان تلقي الـصحفيني حماكمـة عادلـة            
 أن معظم حاالت العنف هذه هي حاالت ال يتم التحقيق فيها            ٢ الرسالة املشتركة    وأضافت

وسلطات إعمال القـانون تعرقـل      . على النحو الواجب وأن األشخاص املذنبني ال يعاقبون       
    عـن   ٣وأعربت الرسالة املـشتركة     . )٦٨(العمل املهين للصحفيني وتستخدم العنف ضدهم     

  .)٦٩(قلق مماثل
 لوسائل حمدد املواعيد إىل اللجوء إىل تفتيش ضرييب غري  ٤رسالة املشتركة   وأشارت ال   -٣٩

 وهو ما تعتربه اجملموعات احمللية املعنية حبرية التعبري حماوالت للحد          ،اإلعالم املستقلة واملعارضة  
  غـري الـضروري    /وأوصت بإهناء ممارسة التفتيش الضرييب غري الالئق      . )٧٠(من حرية التعبري  

      املـستقلة واملعارضـة      حملطـات التلفزيـون     دائرة الضرائب التابعـة للدولـة      الذي جتريه 
  .)٧١(لصحف والناشرينلو

 ٢، ترتبت على حالة الطوارئ الـيت أعلـن عنـها يف             ٣ووفقاً للرسالة املشتركة      -٤٠
فربايـر  / شباط ١٩ يف   ثرية للجدل اليت جرت    بعد االنتخابات الرئاسية امل    ٢٠٠٨مارس  /آذار

فقد تعرض الصحفيون ومنافـذ وسـائط       . ة ووخيمة على حرية التعبري يف أرمينيا      آثار خطري 
 ٢٠ إىل   ١اإلعالم اليت تغطي أنشطة املعارضة للمضايقة من جانب السلطات يف الفترة مـن              

وأبلغت منافذ وسائط إعالم متعددة للمعارضة عن إغالق مواقعها الـشبكية أو            . مارس/آذار
  . )٧٢(نشر طبعات الصحففضت تراخيص تقييدها، كما ُر

 ٢٠٠٨مـارس  / آذار١٧ اجلمعيـة الوطنيـة يف   أقرت، ٣ووفقاً للرسالة املشتركة    -٤١
التعديالت على قانون عقد االجتماعات والتجمعات والتظاهرات الذي مينح السلطات احمللية           

وقد أدت هذه التعديالت إىل انتـشار قلـق يف صـفوف            . سلطة حظر االجتماعات العامة   
 اجملتمع املدين ألهنا تشكل هتديداً واضحاً حلرية التجمع يف أرمينيا ومتنح احلكومـة              منظمات

كما الحظت الرسالة   . )٧٣(تمتع بصوت حمدد  ت من اجملتمع    شرائحسبالً أخرى للسيطرة على     
القانون لكن لغة     بتعديل ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ أن اجلمعية الوطنية قامت يف       ٣املشتركة  

  .)٧٤(٢٠٠٨ ظلت أكثر تقييداً من النص األصلي ملا قبل عام األحكام اجلديدة
 وال سيما فيما يتعلق   - ضمان حرية تكوين اجلمعيات   ب ٤وأوصت الرسالة املشتركة      -٤٢

 وحرية التعبري يف االجتماعات الـيت تعقـدها         -بالوصول إىل قاعات االجتماع يف الفنادق       
سـبتمرب  /ودعت إىل إلغاء تعديل أيلول    . انجمموعات اجملتمع املدين بشأن قضايا حقوق اإلنس      

على إصدار تراخيص   ملدة سنتني    لقانون التلفزيون واإلذاعة الذي يفرض وقفاً اختياراً         ٢٠٠٨
؛ وإىل صياغة قانون جديد ينظم قطاع اإلذاعة        ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠للبث التلفزيوين، حىت    
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كمـا دعـت الرسـالة      . ة مستقلة حقاً  جلعل اللجنة الوطنية املعنية بالتلفزيون أو اإلذاعة هيئ       
عملية تقدمي العطاءات للحصول على تـراخيص البـث    اتسام   الدولة إىل ضمان     ٤املشتركة  

  .)٧٥(اإلذاعي بالعدل والشفافية 
، وتضمن  التنافس السياسي احلقيقي   أرمينا بأن تشجع     ٢وأوصت الرسالة املشتركة      -٤٣

 متساوية جلميع القوى السياسية يف      اًشروطؤمن  ت و ،حرية اإلعالم والتعبري وتكوين اجلمعيات    
كما أوصت الدولة بضمان آلية قوية للكشف عن التحايل يف االنتخابات وغريه من             . تباريال

 مبا فيها تلك املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية واستخدام مـوارد الدولـة،              ،االنتهاكات
يما فيما يتعلـق بتنظـيم احلمـالت         وال س  ،واملعاقبة عليها؛ وحتسني تشريعات االنتخابات    

هـا، وكـذلك الوفـاء    إنفاذنتخابية؛ وتعزيز  االلجان  الاالنتخابية ومتويل األحزاب وتكوين     
  .)٧٦(بالتزامات أرمينيا الدولية فيما يتعلق باالمتثال ملعايري االنتخابات الدميقراطية

يتعلق بأحداث  أن استمرار احتجاز األشخاص فيما      إىل  وأشار مفوض جملس أوروبا       -٤٤
 ميثل نقطة نزاع تؤدي إىل استمرار توتر العالقـات بـني الـسلطات      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١

  .)٧٧(واملعارضة واحتمال تقويض إمكانية إقامة حوار وإجراء إصالح
 باختاذ تدابري فورية لتحسني التشريع والتنفيذ لـضمان         ٢وأوصت الرسالة املشتركة      -٤٥

ية اختاذ قرارات تتعلق بالبيئة والوصول إىل العدالـة وفقـاً           مشاركة مناسبة للجمهور يف عمل    
  .)٧٨(لاللتزامات الدولية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٧  
حلمايـة  الحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أنه مل يتم إرسـاء قواعـد               -٤٦
  .)٧٩(من التمييز يف العملمحاية فعالة ألشخاص ذوي اإلعاقة ا

ومبلغ بدل االنفـصال عـن        إلهناء العمل  خطاركما أشارت اللجنة إىل أن فترة اإل        -٤٧
وجيوز إهناء خدمـة العامـل دون       . اخلدمة ال يتم حساهبما باالستناد إىل مدة خدمة العامل        

، إذا مل ميتثل اللتزاماته أو إذا امتثل بشكل غري كاٍف هلا، أو إذا فقد صاحب العمـل                  خطارإ
  .)٨٠(إذا كان العامل يؤدي اخلدمة العسكرية أو هالثقة في

  احلق يف الضمان االجتماعي والتمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
أرمينيا إىل أن حكومة أرمينيا بدأت منذ مخس سنوات         /أشارت منظمة الرؤية العاملية     -٤٨

ن إىل  سع يف قطاع الصحة لضمان إمكانية وصول الـسكا        اإصالحات على نطاق و   بإجراء  
 التأكيد بصفة خاصة على الوصول إىل الرعاية الـصحية          متو. حية ذات نوعية جيدة   رعاية ص 

 ٢٠٠٦يف عام     وأُعلن ،األولية، وازداد بصفة كبرية التمويل املقدم إىل الرعاية الصحية األولية         
  وحظي موضوع األمومة وصحة الطفل باألولوية يف العديـد         . عن أهنا جمانية جلميع السكان    

 مل تنفـق يف    أنه  أرمينيا  /لرؤية العاملية ا ترى منظمة  ومع ذلك،    .)٨١(سة العامة من وثائق السيا  
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كمـا  .  يف املائة من الناتج اإلمجايل احمللي على الرعاية الـصحية          ١,٥ إال نسبة    ٢٠٠٦عام  
ظم نظمة أنه ال يوجد نظام مركزي جلمع البيانات املتعلقة بعمليات رصد وتقييم نُ            املالحظت  

أن يكفل نظام التمويل املساءلة والـشفافية       ب وأوصت   .)٨٢(وضع السياسات  ،الصحة وبالتايل 
          هتم علـى   لي ويزيد مـن قـدر     اء املرافق على املستوى احمل    درمليف الوقت نفسه املرونة      وفروي

  .)٨٣( األموالإدارة
هنيني أرمينيا أن أرمينيا تعترب دولة هلا فائض يف امل        /كما الحظت منظمة الرؤية العاملية      -٤٩

العاملني يف الرعاية الصحية، لكنها تفتقر آللية فعالة للسياسة الوطنية إلدارة التدريب الطـيب              
وهناك فوارق إقليمية ملحوظة بني     . بشكل حيقق التوازن بني موارد األطباء واحتياجات البلد       

 بل  ،اطق الريفية نظمة أن املن  املوأضافت  . فيما يتعلق بتوفر املهنيني املؤهلني     العاصمة واألقاليم 
 غالباً ما تفتقر ملهنيني طبيني مؤهلني أو للمعدات الـضرورية        ،وحىت املراكز الطبية يف األقاليم    

كما أن موظفي   . لتقدمي الرعاية ذات النوعية اجليدة للمواليد واألمهات واألطفال بصفة عامة         
نظمة املوأوصت  . )٨٤(ئهمأدالتحسني   حوافز   لديهم متدنية وال توجد     اًالصحة يتقاضون أجور  

  .)٨٥(بأمور منها تقدمي حوافز للمهنيني الطبيني للعمل يف املناطق الريفية
، هناك نقص يف الوصول إىل خدمات الرعاية الـصحية          ١ووفقاً للرسالة املشتركة      -٥٠

العامة املناسبة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية للمرأة، وال سـيما يف املنـاطق                
كما أن هناك أدلة على انعدام املعرفة بتنظيم األسرة والتثقيف اجلنسي           .  واملناطق النائية  الريفية

. )٨٦(يف صفوف الشباب، وعلى ارتفاع معدالت احلمل واإلجهاض يف صفوف املراهقـات           
أرمينيا أن معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال ال تزال         /والحظت منظمة الرؤية العاملية   

رمينيا على الرغم من اخنفاض املعدالت اإلمجالية للوفيـات يف العـشر سـنوات    مرتفعة يف أ 
وفضالً عن ذلك، فإن معدالت الوفيات بعد الوضع ووفيات املواليد اجلدد خيتلـف             . املاضية

. )٨٧(بني املناطق احلضرية والريفية، وحبسب الدخل، واملتغريات حسب املـستوى التعليمـي           
أرمينيا عدداً من التوصيات اليت دعت فيها أرمينيـا إىل بـث            /ةوقدمت منظمة الرؤية العاملي   
  .)٨٨(الوعي بصحة األم والطفل

 معدل انتشار فريوس نقـص  أن على الرغم من إىل أنه ١وأشارت الرسالة املشتركة     -٥١
 .)٨٩(ةسرعب يزداد، فإن هذا املعدل     ) يف املائة  ٠,٠٢(منخفض نسبياً   املناعة البشرية يف أرمينيا     

 يف ٥٤، يقدر أن نسبة ال تتجـاوز      ٢٠٠٨-٢٠٠٦ الفترةستناد إىل عمليات التقييم يف      وباال
، بغايا يف املائة من ال٤١املائة من األشخاص الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن ونسبة 

 يف املائة من الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، قد حصلت على تغطية من  ١٠ونسبة  
  .)٩٠(ثنيت عشرة املاضيةالمن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف األشهر ابرامج الوقاية 

 أرمينيا بإجراء تقييم لسياساهتا وبراجمها الـيت تعـاجل          ١وأوصت الرسالة املشتركة      -٥٢
تعاطي املخدرات، يف ضوء األهداف والغايات املنصوص عليها، وتقييم أثر هذه املبـادرات             

 وعلـى   ،يف ذلك الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية         على الصحة العامة، مبا     
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وأضافت أنه ينبغي لعملية التقييم أن تكون شـفافة وأن ُتجـرى            . الرعاية وحقوق اإلنسان  
  .)٩١(مبشاركة ممثلي اجملتمع املدين

أرمينيا أن قوانني املخدرات يف أرمينيا ال تزال تركز         /والحظت منظمة الرؤية العاملية     -٥٣
بدالً مـن أن تعكـس   واملعاقبة عليها بالدرجة األوىل على حظر األنشطة املتعلقة باملخدرات   

هنجاً إزاء الصحة العامة يراعي صحة اجلمهور بوصـف ذلـك مـشكلة تتعلـق بـصحة                 
شامل لعالج اإلدمان على    يف أرمينيا نظام    ، ال يوجد    ١ووفقاً للرسالة املشتركة    . )٩٢(اجلمهور

 وإن العالج املتاح يقتصر على عالج       ،ملدمننياعادة تأهيل   إللك خدمات   املخدرات، مبا يف ذ   
وفـضالً عـن ذلـك    . )٩٣(اإلدمان لفترة قصرية دون تقدمي خدمات إعادة التأهيل أو الدعم 

ن على املخـدرات    و أن األشخاص الذين يشخصون بأهنم مدمن      ١الحظت الرسالة املشتركة    
بأي نـوع مـن     دون دعم   من  اإلدمان   يف إزالة    يتمثلإلزامي  " عالج"قد جيربون على تلقي     

 أرمينيا مبراجعة استخدام العالج اإللزامـي       ١وأوصت الرسالة   . لتخلص من اإلدمان  ل األدوية
استخدامه، يف أفضل األحوال، على ظروف تتمشى مـع         قصر  لإلدمان على املخدرات بغية     

الج اإللزامـي لإلدمـان     كما أوصت بتقييم الطرق املستخدمة حالياً للع      . مبادئ سرياكوزا 
      اإلنسان معترف هبا على    قوق  حلوميتثل لقواعد مهنية ومعايري      أنه يستند إىل أدلة       من   لتأكد  ل

  . )٩٤(نطاق واسع
ـ  األولوية، حالً مق   على سبيل أن جتد،   بوأوصى مفوض جملس أوروبا أرمينيا،        -٥٤ والً ب

  بعـد زلـزال     (domisc)وى مؤقت   لتخصيص مساكن الئقة لألسر اليت ال تزال تعيش يف مأ         
  .)٩٥(١٩٩٨عام 

  احلق يف التعليم  -٩  
 بضمان الظروف واآلليات إلعمـال حـق األطفـال          ٢أوصت الرسالة املشتركة      -٥٥

الدستوري يف التعليم، ومساءلة املسؤولني على فشلهم يف اختاذ تدابري لضمان حق الطفل يف              
  .)٩٦(التعليم االبتدائي والثانوي

  الشعوب األصليةيات واألقل  -١٠  
 األقلية  أن أوروباالتابعة جمللس    األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب      اللجنةالحظت    -٥٦

اليزيدية ال تزال تواجه مشاكل تتعلق بقضايا األرض واملاء ورعي املاشية وأن بعض أفراد هذه           
وضع نظام لتمكني  نومل يتم حىت اآل. اجملموعة مل حيصلوا حىت اآلن على سند ملكية أراضيهم

كما ال تزال   . األقليات الوطنية من الوصول بصورة أكثر إىل احلياة املدنية والسياسية يف البالد           
 وأوصت اللجنـة  . حملسنة للطالب من األقليات   هناك حاجة إىل املزيد من الكتب املدرسية ا       

واجههـا  تالـيت   ، باختاذ مزيد من اخلطوات لعالج املشاكل        يف االعتبار ذلك   ة، آخذ أرمينيا
يف احملافظـة علـى األمـن والنظـام،          الشرطة   عمل وال سيما فيما يتعلق ب     ة اليزيدي الطائفة

واصلة اختاذ تدابري لضمان املـساواة يف وصـول    مبالرتاعات حول األرض واملاء والرعي؛ و     بو
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 من خالل أمور منها النص على تدابري إجيابية لزيـادة الفـرص             ،األقليات إىل التعليم وذلك   
  .)٩٧(املتاحة أمامهم لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل

   وملتمسو اللجوء،املهاجرون، والالجئون  -١١  
ـ  أوروبـا التابعة جمللس    ،أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب       -٥٧ أن ، ب

وأوصى مفوض  . )٩٨(أرمينيا أجرت تعديالً على قانون الالجئني لكي ينص على محاية مؤقتة          
س أوروبا بضمان توفري مساكن الئقة جلميع الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً الذين            جمل

كما أوصى بزيـادة    . خ كارابا - ورينغفروا من أماكن إقامتهم األصلية نتيجة الرتاع على نا        
الالجئني املستضعفة، وال سيما الكبار يف الـسن، وحتـسني          ات  املساعدة املقدمة إىل جمموع   

  .)٩٩(كن اإلقامة املؤقتةالظروف يف أما
والحظ مفوض جملس أوروبا أنه على الرغم من أن بيئة التماس اللجوء يف أرمينيـا                 -٥٨

 تزال هناك ثغرات ينبغي التصدي هلا من جانب احلكومـة،           التبعث يف جمملها على الرضا،      
 تتعلق  مواجهة صعوبات عن   شعورهم بالنبذ و   تزايدألن الالجئني الوافدين مؤخراً أعربوا عن       

السلطات ت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب       وأوص. )١٠٠(باالندماج يف اجملتمع  
 ١٩٥١األرمينية بوضع برنامج لتزويد مجيع حراس احلدود بتدريب أويل ومستمر على اتفاقية   

يـة  املتعلقة بوضع الالجئني، وقانون الالجئني وكذلك مجيع القواعد القانونية الدولية والداخل          
  .)١٠١(األخرى املتعلقة مبلتمسي اللجوء والالجئني

  املنجزات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .غري متاح

  رات وااللتزامات الرئيسيةالوطنية واملباداألوليات   -رابعاً   
  .غري متاح

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .غري متاح
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