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 .١٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  
ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
 التقريـــــــــــــر الـــــــــــــدوري الثـــــــــــــاين ألرمينيـــــــــــــا 

)CEDAW/C/ARM/2             ؛ وCEDAW/PSWG/2002/EXC/ 
CRP.1/Add.2 ؛ وCEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2( 

ــسيدة     - ١ ــان وال بــدعوة مــن الرئيــسة، جلــس الــسيد أبيلي
 .إىل طاولة اللجنة) أرمينيا(أيفازيان، والسيدة هاكوبيان 

قـدم أعـضاء وفـده وقـال إن         ): أرمينيا (السيد أبيليان  - ٢
ــة جعــل مــن األيــسر   أســاليبالتحــسني اهلائــل يف   عمــل اللجن

. ــا املتعلقــة بتقــدمي التقــاريربكــثري علــى الــدول الوفــاء بالتزاما
ــدى النظــر يف      ــار، ل ــضعوا يف االعتب وطلــب إىل األعــضاء أن ي
التقرير الدوري الثاين، أن أرمينيا أصـبحت دولـة مـستقلة منـذ             

 . سنوات فقط١٠
قالت إن تنفيذ توصيات    ): أرمينيا (السيدة هاكوبيان  - ٣

ا أطــول قتــاللجنــة فيمــا يتعلــق بــالتقرير األويل ألرمينيــا يلزمــه و
ــا ــد إىل       مم ــال البل ــة بانتق ــشاكل املتعلق ــسبب امل ــا ب كــان متوقع

اقتصاد السوق، وتعرضه لزلزال مدمر، واحلصار املفروض مـن    
 .البلدان ااورة على السلع واخلدمات والطاقة

وأعلنت، استجابة لقلق اللجنـة إزاء عـدم وجـود آليـة             - ٤
، إنـشاء   ٢٠٠٢مـايو   /وطنية معينة للنـهوض بـاملرأة، مث يف أيـار         

ــب و  ــصب نائــ ــرأة يف وزارة الــــضمان   زيــــرمنــ ــشؤون املــ  لــ
وأضــافت أــا، . االجتمــاعي وأــا تــشغل هــذا املنــصب حاليــا

بتلك الصفة، ترأس إدارة لـشؤون املـرأة تـضم سـتة أخـصائيني              
يف قـضايا املـرأة والقـضايا اجلنـسانية وأـا خمولـة سـلطة تنــسيق        

خـرى وكفالـة التعـاون      األنشطة اخلاصة باملرأة يف الوزارات األ     
 .مع املنظمات النسائية غري احلكومية وإنفاذ االلتزام باالتفاقية

املاضـية  الثالثة  مت خالل الشهور    قد  ومضت تقول إنه     - ٥
وتــضم اللجنــة األوىل : إنــشاء جلنــتني حكــوميتني لقــضايا املــرأة

ــيم    ــصحة والتعل ــواب وزراء ورؤســاء إدارات مــن وزارات ال ن
ة وشــؤون الــشباب والرياضــة، وعــضوا مــن واخلارجيــة والثقافــ

اجلمعية الوطنية ورؤساء أربع منظمات نـسائية غـري حكوميـة،           
ومهمتــها إعــداد برنــامج وطــين وخطــة عمــل وطنيــة لتحــسني   

. وضع املرأة وتعزيز دورها يف اتمـع، وإنـشاء آليـات للتنفيـذ            
وتقــوم اللجنــة الثانيــة بإعـــداد خطــة عمــل ملكافحــة االجتـــار       

 .بالنساء
ــاون    - ٦ ــاعي تتعـ ــضمان االجتمـ وأوضـــحت أن وزارة الـ

ــة، وذلــك      ــسائية غــري احلكومي ــا مــع املنظمــات الن ــا وثيق تعاون
الــذي يقــدم دعمــا للنــساء “ املهــد”مــثال، مــن خــالل برنــامج 

احلوامــل الــضعيفات واملواليــد اجلــدد، والــذي ينفــذ باالشــتراك 
ــوزارة    ــة وال كــذلك ختطــط  . بــني عــدة منظمــات غــري حكومي

صحة ووزارة الــضمان االجتمــاعي مــشاريع لتحــسني وزارة الــ
أحــوال أقــسام الــوالدة نظــرا ألن معــدل وفيــات األمهــات يف    

 .أرمينيا يبلغ مخسة أمثال معدالت بلدان أوروبا الغربية
 أن عـــددا صـــغريا مـــن النـــساء يـــنجحن يف توأضـــاف - ٧

الترشــح النتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة؛ ولتــشجيع مزيــد مــن       
ــشا   ــى امل ــساء عل ــن     الن ــق جــو م ــة إىل خل ــاج احلكوم ركة، حتت

ــة     ــة وإزال ــة كافي ــوفري مــوارد مالي ــشفافية، وإىل ت اإلنــصاف وال
وتعمل اإلدارة اجلديدة   . العوائق االجتماعية والثقافية والنفسية   

 زيــادةلــشؤون املــرأة، بالتعــاون مــع املنظمــات النــسائية، علــى  
ــة ال    ــسياسية ومحاي ــاة ال ــة إشــراك املــرأة يف جمــاالت مثــل احلي بيئ

ــة    ــرأة والعمالـ ــرأة، وصـــحة املـ والتثقيـــف يف جمـــال حقـــوق املـ
 .للنساء

ــددة      - ٨ ــود حـــصص حمـ ــدم وجـ ــم عـ ــه رغـ ــرت أنـ وذكـ
للترشيحات النسائية، فمن املتوقع أن يترشح عـدد مـن النـساء            
يف االنتخابات املقبلـة علـى صـعيدي األقـاليم والبلـديات يزيـد              
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مــات غــري وتــنظم املنظ. عمــا كــان عليــه يف الــسنوات الــسابقة
احلكومية حلقات دراسية وتـدريبا للمرشـحات وتـشجع علـى        

وتتعـــاون . نتخابــات منفتحـــة وشــفافة ومنــصفة   االأن تكــون  
وزارة الضمان االجتماعي وإدارة شـؤون املـرأة مـع املنظمـات            
غـــري احلكوميـــة مـــن خـــالل تنظـــيم مناقـــشات بـــني األجهـــزة  

الم احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة تنــشرها وســائل اإلعــ
 .للجمهور

واســــتطردت قائلــــة إن وزارة الــــضمان االجتمــــاعي  - ٩
ختطــط إلجيــاد فــرص عمــل جديــدة عــن طريــق بــرامج إقــراض  
زهيد بـدون فائـدة لـدعم املـشاريع النـسائية، ولزيـادة التمويـل               

والقـصد مـن    . املقدم ملرافق الرعاية النهارية اليت تديرها الدولـة       
ــا     ــات الع ــساعدة األمه ــو م ــدابري ه ــك الت ــة  تل ــى تنمي مالت عل

إمكانان املهنية والتصدي للتمييز يف العمالة على أساس نـوع          
اجلــنس، وهــو مــا أصــبح ميثــل مــشكلة خطــرية بــسبب اتــساع  

 .اهلوة بني األغنياء والفقراء
واختتمـــت كالمهـــا قائلـــة إن احلكومـــة تقـــدر كـــثريا  - ١٠

وقــد عرضــت . املــساعدة الــيت تتلقاهــا مــن املنظمــات الدوليــة  
جية للحد من الفقر على اجلمهور للمناقـشة وينتظـر أن         استراتي

ــاون أو  ــؤدي إىل تع ــت ــم املتحــدة    ث ــامج األم ــب برن ــني مكت ق ب
 .اإلمنائي يف أرمينيا والوزارات واهليئات املعنية بقضايا املرأة

قالــت إن أرمينيــا طــرف ): أرمينيــا (الــسيدة أيفازيــان - ١١
ليـة،   صكا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان الدو          ٤٠يف أكثر من    

اليت يستهدف كثري منها محاية حقـوق املـرأة وحتـسني وضـعها             
ــى    . يف اتمــع ــصديق عل ــا الت ــزم أرميني ــك، تعت وإضــافة إىل ذل

ــة      ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني اتفاقي
وبروتوكوليها والنظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف         

 .ة يف اخلريفروما خالل دورة اجلمعية الوطني
 ٢٥وتابعـــت بقوهلـــا إن أرمينيـــا قـــد أصـــبحت، يف      - ١٢

، عـضوا كامـل العـضوية يف جملـس          ٢٠٠١ينـاير   /كانون الثـاين  

أوروبا، وهو ما يشكل اعترافـا بأـا قـد حققـت تقـدما هـائال                
يف إقامـــة نظـــام سياســـي تعـــددي ويف إقـــرار ســـيادة القـــانون   

عامـــل ومت إنـــشاء فريـــق . وضـــمان احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان
ــة       ــشريعات احملليـ ــني التـ ــة بـ ــشأن املواءمـ ــيات بـ ــداد توصـ إلعـ
واالتفاقيـــة األوروبيـــة حلمايــــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريــــات     
ــديالت دســتورية ســتطرح       ــك إجــراء تع ــا يف ذل األساســية، مب

 .لالستفتاء مبجرد أن تعتمدها اجلمعية الوطنية
وأوضحت أن تطبيق التشريعات احملليـة مرهـون بعـدم           - ١٣

ــها  ــتور تعارضـ ــع الدسـ ــإجراء   . مـ ــشريع بـ ــشروع تـ ــاك مـ وهنـ
تعــديالت للقــانون اجلنــائي ولقــانون الــزواج واألســرة وقــانون  

ومكتــب أمــني املظــامل، والعمــل صــندوق املعاشــات التقاعديــة 
كمــا جيــري النظــر يف  . معــروض حاليــا علــى اجلمعيــة الوطنيــة 

. إعطاء املواطنني العاديني حـق اللجـوء إىل احملكمـة الدسـتورية           
 مـــن الدســـتور علـــى أن حقـــوق اإلنـــسان  ٤٤ املـــادة وتـــنص

ــتور    ــية احملـــددة يف الدسـ ــة األساسـ واحلقـــوق واحلريـــات املدنيـ
ليست واردة على سـبيل احلـصر وال جيـوز تفـسريها علـى أـا                

 األساسـية تستبعد حقوق اإلنسان واحلقـوق واحلريـات املدنيـة          
 تقــارير عــن وجــود يومل تــرد أ. األخــرى املعتــرف ــا عامليــا 

أن التمييـز أو تكـافؤ الفـرص أو القـضايا     شايا أمام احملاكم ب قض
 .اجلنسانية األخرى

ــا   - ١٤ ــانون أرمينيـ ــراءات مل وأضـــافت أن قـ حيـــدد أي إجـ
معينة لـضمان توافقـه مـع االتفاقيـة وصـكوك حقـوق اإلنـسان               

فاملعاهدات الدولية تـصبح، مبجـرد التـصديق عليهـا،          . األخرى
وين وتكـون هلـا األسـبقية علـى     جزءا ال يتجزأ مـن النظـام القـان        

بيـد أنـه ال ميكـن التـصديق علـى املعاهـدات            . القانون الـداخلي  
اليت ال تتفق مع الدستور إال بعد أن يعدل الدستور مبـا يـسوغ              

وحتدد احملكمة الدسـتورية مـا إذا كانـت املعاهـدات           . التصديق
الدوليـــة وقـــرارات اجلمعيـــة الوطنيـــة والقـــرارات احلكوميـــة      

ــع الدســتور   األخــرى وامل ــة م ــشريع . راســيم الرئاســية متفق فالت
الذي يتعارض مع الدستور ال تكون له قوة القانون؛ واهليئات           
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املنشأة إلعداد مشاريع التشريعات مسؤولة عن التحقق مما إذا         
كانــت متــسقة مــع القــانون الــساري، مبــا يف ذلــك املعاهــدات  

ومـــن املمارســـات الراســـخة أن يعـــرض مـــشروع     . الدوليـــة
يع علــى خــرباء دولــيني لتحديــد مــا إذا كــان يتــسق مــع   التــشر

ــن     ــا مــ ــسان وغريهــ ــوق اإلنــ ــشأن حقــ ــا بــ ــات أرمينيــ التزامــ
 .االلتزامات

واسترســـلت قائلـــة إن جهـــود القـــضاء علـــى االجتـــار   - ١٥
بالنساء ستتطلب حتسني نظام املعلومات الوطين، وتـوفري إطـار          

ت قانوين مالئـم وضـمان االسـتجابة املناسـبة مـن جانـب هيئـا              
إنفــاذ القــانون، ومــساعدة األشــخاص الــذين تعرضــوا لالجتــار  
م، وحتسني التعاون بني الـدول، ومعاجلـة العوامـل الـيت تزيـد              
ــساء لالجتــار ــن ومــن الطلــب يف هــذا      مــن مــدى تعــرض الن

ونظرا ألن املشكلة جديدة نسبيا، فإا مل تعاجل بـشكل          . اال
احلـدود بـشكل غـري    بيـد أن عبـور   . مباشر يف القانون الداخلي 

األول : قانوين وتزوير الوثائق جرمـان يعاقـب عليهمـا القـانون          
 ثـــالث ســـنوات، والثـــاين بالـــسجن بالـــسجن ملـــدة تـــصل إىل

وميكن فـرض   . األعمال الشاقة ملدة تصل إىل مخس سنوات       أو
غرامات على مستخدمي الوثائق املزورة أو سجنهم أو احلكم         

عـد سـرقة جـوازات الـسفر        عليهم بالعمل يف خدمة اتمع؛ وت     
 .جرما يعاقب عليه بالسجن أو خبدمة اتمع ملدة سنة

ــد     - ١٦ ــشاريع قـ ــيم املـ ــشطة تنظـ ــة أنـ ــأن مراقبـ ــادت بـ وأفـ
 علـى  طأصبحت أكثر صعوبة نظـرا ألن القـانون مل يعـد يـشتر        

املنـــشآت الـــيت تـــوفر فرصـــا للعمـــل يف اخلـــارج أو لـــشركات 
األخـــرى، ومـــن الناحيـــة . الـــسياحة احلـــصول علـــى تـــرخيص

أنشأت احلكومة مـؤخرا فريقـا عـامال مـشتركا بـني الـوزارات              
القتراح إصالحات تشريعية وإعداد مـشاريع ملكافحـة االجتـار           
بالنساء، وجيري تنبيه اجلمهور إىل املشكلة عن طريـق محـالت           

وغالبــا مــا يرتكــب االجتــار حتــت . التوعيــة يف وســائل اإلعــالم
ارة احلكوميــة للــهجرة وقــد أنــشأت اإلد. ســتار اهلجــرة للعمــل

والالجئني وحدة خلدمة املهاجرين تقدم املعلومات عـن فـرص          

العمل يف اخلارج واملشورة القانونية، وتكفـل سـالمة عمليـات           
اهلجـــرة للعمـــل؛ وتـــأيت هـــذه املعلومـــات مـــن بلـــدان املقـــصد 
والبعثــات الدبلوماســية يف أرمينيــا وخارجهــا واملنظمــة الدوليــة 

انات اليت تقدم مـن املـواطنني األرمنـيني         وتوفر االستبي . للهجرة
العائــدين أو نيابــة عنــهم بيانــات عــن طــول املــدة الــيت قــضيت  

. باخلــارج وعــن أفــراد األســرة والعمــل املرغــوب بعــد العــودة   
وبعد تسجيل املهاجرين العائدين يف وحدة خدمـة املهـاجرين،          
يقيدون حلضور برامج مثل املساعدات املتعلقة بالعمـل وإعـادة     

 واإلرشـاد التربـوي،     ،دريب واملشورة االجتماعيـة والنفـسية     الت
ــشركاء     ــن الـ ــا مـ ــهجرة وغريهـ ــة للـ ــة الدوليـ ــضطلع املنظمـ وتـ

 .التنفيذيني بتقدمي بعض هذه الربامج
وأشارت إىل أنه رغم عدم وجود لوائح خاصة بشأن          - ١٧

العنف املرتيل، فإن ممارسـة العنـف ضـد النـساء جمرمـة مبوجـب               
ــائي  ــانوين اجلن ــشكل كامــل    .الق ــها ب ــغ عن  وهــي مــسألة ال يبل

الد حــصرا علــى احملافظــة علــى االرتبــاط األســري لــصاحل األو   
بسبب اعتماد النساء ماليـا علـى مرتكـب العنـف أو خـشية               أو

االنفــضاح أمــام الــرأي العــام؛ وفــضال عــن ذلــك فــإن أعــدادا    
كبرية من الرجال والنـساء يعتقـدون أن هنـاك مواقـف يـسوغ              

 .وجتهفيها للرجل ضرب ز
وذكرت أن التجربة التارخيية، واجلهل العـام بالقـانون          - ١٨

والفساد الواسع االنتشار أمـور أفقـدت الرجـال والنـساء الثقـة            
يف النظــام القــانوين، وبــصفة خاصــة أفقــدم الثقــة يف احملــاكم   

وقـد أعـد فريـق عامـل مـشترك         . كآلية حلماية حقوق اإلنـسان    
ـــ   ــانون الثـ ــشئ يف كــ ــساد أنــ ــة الفــ ــاير /اينملكافحــ  ٢٠٠١ينــ

اســـتراتيجية شـــاملة متوســـطة األجـــل وخطـــة عمـــل تفـــصيلية 
 .عرضتا مؤخرا على رئيس الوزراء العتماد

 ٩,٥، كـان    ٢٠٠٢مـارس   /ومضت قائلة إنـه يف آذار      - ١٩
 يف املائـــة مـــن أولئـــك ٦٦يف املائـــة مـــن الـــسكان عـــاطلني و  

بيد أن اإلحصاءات الرمسية قد ال تعكـس        . العاطلني من النساء  
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. كل كامل حجم املـشكلة، الـيت هـي أشـد وطـأة يف املـدن               بش
فاجلهود اليت بذلت من قبل لتـشجيع إقامـة مـشروعات جتاريـة             
صغرية ومتوسطة احلجم مل تكن ناجعة، ومل تتلـق املـساعدات           

وأوضـــحت أن هنـــاك مـــشروع لالئحـــة .  امـــرأة٣٠٠ســـوى 
مـن جديـد    جديدة سيؤدي، إذا ما اعتمـد، إىل تـوفري التمويـل            

جلنــسني لالضــطالع بتلــك األنــشطة؛ وأنــه ال توجــد      الكــال 
 .برامج موجهة حتديدا للنساء العاطالت

وأضــافت أن انتقــال أرمينيــا إىل اقتــصاد الــسوق جــاء   - ٢٠
ــة       ــن الفوضــى، وأدى إىل بطال ــة م ــه حال ــاجئ عمت ــشكل مف ب

. واســعة ودفــع النــاس إىل اهلجــرة ونــشر الفقــر بــصورة عامــة    
 يف  ٩٩ة والكتابة يف أرمينيا يبلـغ       فرغم أن معدل اإلملام بالقراء    

 يف املائة منـهم     ٢٨  يف املائة من سكاا فقراء و      ٢٧املائة، فإن   
وتؤكـد ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن          . يعانون مـن الفقـر املـدقع      

الفقـــر املرحليـــة علـــى الـــروابط القائمـــة بـــني التعلـــيم والفقـــر   
والنشاط االقتـصادي، وقـد أجريـت دراسـة استقـصائية بـشأن             

ــشاط االقتــصادي؛ كجــزء مــن مــشروع       التع ــيم والفقــر والن ل
للتحليل والرصد االجتماعي نفذ باالشتراك مـع برنـامج األمـم        

وكان القـصد مـن الدراسـة االستقـصائية هـو           . املتحدة اإلمنائي 
تنسيق وحتسني عناصر ورقة استراتيجية احلد من الفقر املتعلقـة   

ريــق بـالتعليم وســوق العمــل ورصــد املؤشـرات، وذلــك عــن ط  
 وإمكانية االلتحاق بالتعليم، وكـذلك   حتديد الروابط بني الفقر   

 .بني التعليم والنشاط االقتصادي
وأردفت تقول إن النساء أقل قـدرة علـى التنقـل ومـن        - ٢١

وال يغطـي نظـام     . مث أقل قـدرة علـى املنافـسة يف سـوق العمـل            
استحقاقات األسر إال فئات مثل األمهـات العازبـات، والـاليت           

وأكـدت أن املراجعـة     . ن أكثر من طفل واحد واملعوقـات      لديه
ــن        ــستبعد الكــثري م ــضعف ست ــدى ال ــدير م ــصيغة تق ــة ل اجلاري

ــاليني  ــستفيدين احلـ ــيم   . املـ ــصحة والتعلـ ــات الـ ــا أن ميزانيـ كمـ
، يقتــصر ٢٠٠١مــارس /ومنــذ آذار. والثقافــة جتــري ختفيــضها

تقــدمي اخلــدمات الطبيــة اانيــة علــى األســر املــسجلة يف نظــام   

تحقاقات األسر الفقـرية، واألطفـال آلبـاء عديـدي األوالد،           اس
واألطفـــال املعـــوقني، وأطفـــال األمهـــات العازبـــات، والنـــساء 
املعوقات، وأقـارب اجلنـود املتـوفني، وضـحايا القمـع أو نـزالء              

ــبرية   . املؤســـسات ــرة الكـ ــد يف األسـ وال حيـــق إال لطفـــل واحـ
ــا أن إمكان    ــا، كمـ ــية جمانـ ــب الدراسـ ــى الكتـ ــصول علـ ــة احلـ يـ

 .االلتحاق مبدارس قبل املرحلة االبتدائية حمدودة
وأشارت إىل أنه يف ظل تلك الظروف، يضطر الكـثري     - ٢٢

بيــد أن . مــن األمهــات إىل وضــع أطفــاهلن حتــت رعايــة الدولــة
ــدابري، مــع منظمــة األمــم      ــضمان االجتمــاعي تتخــذ ت وزارة ال

ــة   ــسيف(املتحــدة للطفول ــال إىل )اليوني  ، إلعــادة أولئــك األطف
أســـرهم، وتقـــوم إحـــدى املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، منظمـــة 

، بتنفيــذ برنــامج ملنــع إيــداع األطفــال يف     “لتــذهب وتــرى ”
وتــــستهدف أنــــشطة احلكومــــة مجيــــع . مؤســــسات الرعايــــة

وقـد وضـعت    . األطفال، فليست هناك سياسـة خاصـة للبنـات        
مؤخرا خطة عمل وطنية بشأن حقـوق الطفـل تغطـي جمـاالت             

ي والتعلـيم والرعايـة الـصحية والتغذيـة         مثل الـضمان االجتمـاع    
 .وقضاء األحداث وتتضمن توصيات وبرامج خاصة

ــزم بــــضمان    - ٢٣ ــة تلتــ ــام، ذكــــرت أن احلكومــ ويف اخلتــ
املساواة بني اجلنسني سواء مبقتـضى القـانون أو حبكـم الواقـع،             

وبينمــا مل حيــدث . كجــزء مــن عمليــة احلكــم وكهــدف إمنــائي
ور اجلنـسني، هنـاك مزيـد مـن         تغري كبري يف تصور اجلمهور لـد      
 .الوعي بضرورة مثل هذا التغيري

أثنت على وفد أرمينيا للعرض الذي قدمـه،        : الرئيسة - ٢٤
ــا إىل   ــا كدولـــــة يرجـــــع قيامهـــ وأشـــــارت إىل ميـــــزة أرمينيـــ

سنوات فقط تواجه فترة تنميـة بـالنظر إىل أن شـباا ميثـل               ١٠
 .مرحلة مناسبة لتدبر املمارسات اجليدة

أشارت إىل أنه رغم الدور الرئيسي،      : ة كوريت السيد - ٢٥
الــذي أدتــه املــرأة فــإن ســنوات أرمينيــا العــشر كدولــة مــستقلة 
. اتـــسمت بـــصعوبات اقتـــصادية وسياســـية وكـــوارث طبيعيـــة
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وأكدت على أن النسبة العاليـة مـن النـساء املتعلمـات يف البلـد        
 .متثل موردا بشريا قيما ينبغي استغالله لدفع عجلة التقدم

وقالت إن التزام أرمينيا بالقانون الدويل جـدير بالثنـاء           - ٢٦
ــع    : أيــضا ــالتوقيع علــى مجي فقــد أســرعت، بعــد االســتقالل، ب

الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان وبإدخـال األحكـام الدوليـة          
ــانون      ــى القـ ــها علـ ــى تغليبـ ــصت علـ ــداخلي ونـ ــانون الـ يف القـ

 .الداخلي يف حالة وجود تضارب
دد متزايـــد يف أرمينيـــا مـــن   وذكـــرت أن وجـــود عـــ   - ٢٧

املنظمات غري احلكوميـة الـيت ميثـل الكـثري منـها النـساء، ملؤشـر          
ــد   ــة يف البل ــى تأصــل الدميقراطي ــك، عــن   . عل ــع ذل وأعربــت م

ترحيبــها بــأن تتلقــى مزيــدا مــن املعلومــات عــن العالقــات بــني  
املنظمات غـري احلكوميـة واملؤسـسات الوطنيـة، وتفاصـيل عـن           

 .تقرير الدوري الثاينمشاركتها يف إعداد ال
وأشــارت إىل أن التقريــر الــدوري الثــاين أعلــن عــن       - ٢٨

إنــشاء جلنــة حقــوق اإلنــسان، الــيت يــشمل اختــصاصها قــضايا  
وتساءلت ملاذا مل حتـل إليهـا أي قـضية          . ١٩٩٨املرأة، يف سنة    

 .بشأن التمييز ضد املرأة
وأعربت عن ترحيبها بزيادة البيانات املفـصلة حبـسب          - ٢٩

اجلـنس يف التقريـر، وكـذلك بزيـادة التركيـز علـى صـحة               نوع  
ــرأة ــر    . املـ ــالنظر إىل أن التقريـ ــا، بـ ــك، أـ ــع ذلـ ــافت، مـ وأضـ

الــدوري الثــاين يعتــرف مبــشكلة العنــف ضــد النــساء، تــود أن   
تعــرف مــا يتخــذ حتديــدا ملواجهــة مــشكليت العنــف املـنـــزيل        

 .واالغتصاب يف إطار الزواج
ــصاد   - ٣٠ ــت إن الظــروف االقت ــن   وقال ــل م ــسرية جتع ية الع

الصعب إقامة مؤسسات جديدة لتنفيذ برامج جديـدة، ولكـن          
. بعض أشـكال العمـل ال حتتـاج إىل اسـتثمار أو تغـيري هيكلـي               

ويندرج يف تلك الفئـة العمـل علـى تعزيـز تـأثري املـرأة يف صـنع                  
وحثت على قراءة االتفاقية بروية لتحديد املـسائل الـيت          . القرار

دون نفقـــات كـــبرية أو بنيـــة أساســـية ميكـــن التعامـــل معهـــا بـــ
 .جديدة
وتـساءلت عــن سـبب خفــض مـدة التغــيري التــشريعي،     - ٣١

الــذي يتــضمنه برنــامج العمــل الــوطين للنــهوض بوضــع املــرأة    
كمـا  . وتعزيز دورها يف اتمع، من مخس سـنوات إىل سـنتني          

تساءلت من عدم إجراء تقيـيم للتـدابري املتخـذة، حيـث يتعـذر              
ــا   ــد م ــه حتدي ــتمرار يف    بدون ــي االس ــي أو ال ينبغ ــان ينبغ  إذا ك

 .املشاريع والربامج أو تغيريها
ــصدي    - ٣٢ ــة للتـ ــشاء جلنـ ــيط إلنـ ــارت إىل أن التخطـ وأشـ

ملــسألة االجتــار بالنــساء ميثــل تطــورا إجيابيــا، بــالنظر إىل زيــادة   
ومن املهم ألرمينيـا، يف هـذا الـصدد،         . معدالت البغاء والعنف  

ى اتفاقيـة األمـم املتحـدة بـشأن        أن تصدق بأسرع ما ميكـن علـ       
 .مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وأضافت أنه من املهم يف صنع سياسات أرمينيا تغـيري           - ٣٣
ــصر      ــات العـ ــتجابة ملتطلبـ ــل االسـ ــن أجـ ــة مـ املواقـــف التقليديـ
واالمتثـــال للمعاهـــدات الدوليـــة مـــع مراعـــاة أن مثـــة جمـــاالت  

 .ثل حتسني صحة املرأةينبغي فيها إجراء ختفيضات مالية، م ال
أعربت عن خيبة أملـها يف مـضمون        : السيدة غاسبار  - ٣٤

وعلـى  . التقرير الدوري الثاين ألنه يكشف عـن ثغـرات كـثرية          
غرار ما قالته السيدة كوريت، طلبت مزيـدا مـن التفاصـيل عـن              

ــيت شــاركت يف إعــداده   ــر  . األطــراف ال وأشــارت إىل أن تقري
رات مــع اللجــان الربملانيــة،  أرمينيــا األويل اشــتمل علــى مــشاو 

 يف  ٩٥وتلك خطوة ذات أمهية خاصة يف برملان ميثـل الرجـال            
املائة من أعضائه، حيث أن من شـأا أن تزيـد الـوعي بقـضايا             

ــرأة وتــساءلت عمــا إذا كــان نفــس اإلجــراء قــد اتبــع يف       . امل
وأضـافت أـا    . التقرير الثاين وسيتبع يف مجيع التقارير الدوريـة       

 تعــرف مــدى مــشاركة املنظمــات النــسائية غــري  تــود أيــضا أن
 .احلكومية
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وأعربــت عــن تقــديرها للمعلومــات اإلضــافية املتعلقــة   - ٣٥
. بالبغاء واالجتار اليت قدمت يف أثنـاء العـرض الـشفهي للتقريـر            

 بـشأن   ١٩٤٩وأضافت أن أرمينيـا قـد صـدقت علـى معاهـدة             
 مث  حظر االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغـري، وينبغـي مـن          

 مــن االتفاقيــة، الــيت تــذهب ٦أن تــويل اهتمامــا خاصــا للمــادة 
 .إىل مدى أبعد من تلك االتفاقية

ــار  - ٣٦ ــسيدة آك ــا     : ال ــا لتقريره ــى أرميني ــضا عل ــت أي أثن
ــد       ــك البل ــرأة يف ذل ــة إجنــازات امل ــة بأمهي ــاين منوه ــدوري الث ال
ومبستوى التعلـيم املرتفـع الـذي بلغتـه يف الفتـرة القـصرية، الـيت           

ــا انقــض ــذ اســتقالل أرميني ــشاء منــصب  . ت من وأضــافت أن إن
لنائــب وزيــر يعــاجل شــؤون املــرأة هــو خطــوة إجيابيــة يف تعزيــز  

 .االلتزام باالتفاقية
وأعربــت عــن قلــها مــن أن التغــيري االقتــصادي الــذي    - ٣٧

جرى مؤخرا قـد عـزز الـتفكري األبـوي التقليـدي بـدال مـن أن               
ــضعفه ــران األويل وال . ي ــد أظهــر التقري ــاين اســتمرار ذلــك  فق ث

التفكري وتلك القوالب النمطية اخلاصة باجلنـسني، وإن كانـت          
هنـــاك بعـــض مؤشـــرات إجيابيـــة؛ ففـــي ظـــل اإلطـــار القـــانوين 
اجلديد، تضاءل اعتماد املرأة اقتصاديا واجتماعيـا علـى الرجـل           

بيـد أن  . وأصبحت املرأة هي العائل يف عدد متزايد مـن األسـر         
ــا يبـــدو   ــة  النـــساء أنفـــسهن فيمـ يقـــبلن األدوار الثقافيـــة القدميـ

. الراسخة ويعملن على اسـتدامتها مـن خـالل تنـشئة أوالدهـن            
وقد أثبتت التجربة يف أماكن أخرى أن التغـيري سـيكون بطيئـا             
إىل أن حتـشد اإلرادة الــسياسية اخلطــة للتـصدي هلــذه القوالــب   

 .النمطية
ــر      - ٣٨ ــراف تقري ــرغم مــن اعت ــى ال ــه عل ومــضت تقــول إن

اســتمرار وجــود تلــك التقاليــد واملمارســات القدميــة،   أرمينيــا ب
فإنه مل يقـدم بيانـات عـن اختـاذ تـدابري مـضادة حمـددة مبقتـضى                  

كما مل ترد تلك البيانـات يف اإلجابـات         ( من االتفاقية    ٥املادة  
ــئلة اللجنـــة  وأضـــافت أن مثـــة حاجـــة إىل  ). املقدمـــة علـــى أسـ

ــيم، ووســائل اإلعــالم بــصفة خ    اصــة يف االســتعانة بنظــام التعل
وأعربت عن أملها يف أن يـشتمل التقريـر التـايل           . ذلك الغرض 

علـى تفاصـيل أكثـر عـن مثـل تلـك التـدابري، إىل جانـب تقيــيم         
 .لتأثريها
أعربت عن الرضا ألن حكومة أرمينيا      : السيدة فريير  - ٣٩

أنــشأت هيئــة لقــضايا املــرأة كانــت، لألســف، مفتقــدة وقــت    
ملعلومـات عـن تلـك اإلدارة       وطلبت مزيدا من ا   . التقرير األويل 

ــصريف     ا ــاملون يف تـ ــا يف ذلـــك العـ ــرأة، مبـ ــشؤون املـ ــة بـ ملعنيـ
وعـــن التـــدابري الـــيت . شـــؤوا، وميزانيتـــها وأجهزـــا الفرعيـــة

ــة عمــل       ــامج وطــين وخط ــة بوضــع برن ــة املعني ــها اللجن اقترحت
وتــساءلت . للنــهوض بوضــع املــرأة وتعزيــز دورهــا يف اتمــع  

 وعمـا   أيضا عما إذا كان قد أجري تقييم خلطة العمل السابقة         
إذا كان من املتوخى التوسع بأي شكل يف اخلطط املقبلة كـي            

 .تغطي جماالت مثل تنفيذ برنامج عمل بيجني
وفيما يتعلق مبسألة القوالب النمطيـة ألدوار اجلنـسني،       - ٤٠

 من االتفاقيـة؛ قالـت إن التركيـز ينبغـي أن     ٥اليت تغطيها املادة  
وطلبـت  . الثقافيـة ينصب على استخدام التعلـيم لتغـيري األمنـاط          

املزيد من املعلومات عن اجلهود اليت تبذل حلل تلـك املـشكلة،          
ــة   ــف باالتفاقيـ ــة للتعريـ ــصفة خاصـ ــدريب  . وبـ ــت إن التـ وقالـ

مطلوب للعاملني بوسائل اإلعـالم واملهـن القانونيـة واملعلمـني،           
 .الذين ميكن أن يؤثروا على اجليل القادم

تراتيجية وتــساءلت كــذلك عمــا إذا كانــت ورقــة اســ  - ٤١
. احلد من الفقر املوعودة تتـضمن تركيـزا علـى البعـد اجلنـساين         

ونظرا ألن نساء أرمينيا على درجة جيدة من التعلـيم ولكنـهن            
 يف املائة من العاطلني وفيهن عدد متزايـد مـن ربـات             ٧٥ميثلن  

األســـر، فـــإن مثـــة حاجـــة واضـــحة إىل تـــدابري خاصـــة لـــصاحل  
 .النساء
ن تعلم أن هنـاك خطـة عمـل         وأعربت عن سرورها بأ    - ٤٢

ملكافحـــة االجتـــار بالنـــساء جيـــري إعـــدادها، ولكنـــها طلبـــت   
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وأشـارت  . معلومات عن املشاركة يف عمل إدارة شؤون املرأة       
كذلك إىل أنه مل يرد ذكر لالجتار باألحـداث مقارنـة باالجتـار             

 .بالكبار
أشـارت إىل أن القـانون      : السيدة تافـاريس دا سـيلفا      - ٤٣

 يـــنص، وفقـــا ملـــا جـــاء بـــالتقرير الثـــاين، علـــى  اجلنـــائي للبلـــد
ــرف نفــس       ــا أعت ــساء؛ كم ــات ملمارســة العنــف ضــد الن عقوب
التقرير بأن النساء كثريا ما يكن ضحايا للعنف ولكنهن كـثريا           

وأضافت أن مـن املفارقـات أن الـردود         . ما خيفني تلك احلقيقة   
ــه ال يوجــد        ــا أن ــة جــاء فيه ــى أســئلة اللجن ــة عل ــة املقدم اخلطي

يبدو سبب يـدعو لـسن تـشريع إضـايف أو لتغـيري التـشريع                فيما
 .القائم يف ذلك الشأن

وأعربت عن رغبتها يف معرفة ما إذا كان نائب وزيـر            - ٤٤
الضمان االجتماعي الذي يتوىل مـسؤولية شـؤون املـرأة ينـسق            
ــل        ــة عم ــامج وطــين وخط ــداد برن ــشأة إلع ــة املن ــشطة اللجن أن

 اتمــع، وأنــشطة  للنــهوض بوضــع املــرأة وتعزيــز دورهــا يف    
 .اللجنة املعنية مبشكلة االجتار

 مـن االتفاقيـة، أشـارت إىل أنـه          ٥وفيما يتعلـق باملـادة       - ٤٥
بينما يذكر التقرير بعض التدابري الراميـة إىل مكافحـة القوالـب       
النمطية املتعلق  بأدوار اجلنسني، ال توجد تفاصيل عـن خطـط        

 توجــد تفاصــيل لتحــسني نظــام التعلــيم، واألهــم مــن ذلــك، ال
بشأن أي خطوات ترمي إىل تغيري مواقف الرجال جتاه النـساء           

 .وأدوارهم مقارنة بأدوار النساء
 مـــن االتفاقيـــة، أشـــارت إىل ٦وفيمـــا يتـــصل باملـــادة  - ٤٦
ذكــر مــن أنــه إذا كانــت الــدعارة تزيــد، فــإن هــذه الزيــادة   مــا

ســوف تتوقــف بــسبب الوصــمة االجتماعيــة املرتبطــة بتلــك       
 وأبــدت اعتراضــها علــى ذلــك املنطــق، وخاصــة يف    .الظــاهرة

انتظـــر ”وقالـــت إن موقـــف . ضـــوء احلالـــة االقتـــصادية للبلـــد
ال يتسم باحلكمة، وتساءلت عما إذا كانت هنـاك أي          “ لترى

خطط شاملة ملكافحة البغاء واالجتـار بالنـساء، ومهـا ظاهرتـان            
 .تعدان من قبيل الرق احلديث

قالـت إن هنـاك، لـسوء       : )أرمينيـا  (السيدة هاكوبيـان   - ٤٧
احلــظ، قــدر كــبري مــن العــزوف عــن مناقــشة مــشكلة العنــف    

فالعقليــة التقليديــة تــرى    . املنـــزيل مناقــشة صــرحية يف أرمينيــا   
وأضـافت أـا   . العنف كمشكلة من مشاكل األسرة ال اتمع 

 .تفضل جا ينظر إىل اتمع باعتباره أسرة واحدة
قالـت إـا كانـت املنـسق      : )أرمينيـا  (السيدة أيفازيان  - ٤٨

إلعــداد التقريــر الــدوري الثــاين، الــذي أعــد أقــسامه خــرباء        
وقـد  . حددم شعبة حقوق اإلنسان يف الوزارات ذات الـصلة        

دعيـــت املنظمـــات غـــري احلكوميـــة إىل اإلســـهام مبـــدخالت      
وباستعراض املشروع والتعليق عليه، وإن كان اإلسـهام الـذي          

 . قدمته ضئيال
ــارت إ - ٤٩ ــوق   وأشـ ــية حلقـ ــة الرئاسـ ــضوية اللجنـ ىل أن عـ

اإلنـــسان تـــضم ممـــثلني لـــوزارات احلكومـــة والقطـــاع غـــري       
ــواطنني     . احلكــومي ــن امل ــرة م ــات مباش ــة البالغ ــى اللجن وتتلق

وتلقـى مجيـع اجتماعاـا      . وحتيلها إىل احملاكم حسب االقتضاء    
ومل تتلق حىت اآلن أي شـكاوى       . تغطية يف التلفزيون واإلذاعة   

ــشأن التمييــ  ــزى إىل     ب ــذي ميكــن أن يع ــر ال ــرأة؛ األم ز ضــد امل
العقلية التقليدية والفكـرة الـسائدة عـن دور النـساء مـن جهـة،              

 .وإىل ترسخ عدم الثقة بأجهزة احلكومة من جهة أخرى
ــة     - ٥٠ ــة قــد نــشرت كتيبــات عــن محاي وذكــرت أن اللجن

حقوق اإلنسان، مبا فيهـا حقـوق املـرأة، وأشـرفت علـى إقامـة               
ائد مستديرة بشأن قضايا معينـة تتعلـق حبقـوق          برامج وعقد مو  

، أدخــل مقــرر حلقــوق ٢٠٠١ســبتمرب /ومنــذ أيلــول. اإلنــسان
اإلنــسان يف منــاهج الــصف الثــامن باملــدارس الثانويــة ونظمــت 

ورغـــم أن إصـــدار  . بعـــض اجلامعـــات أيـــضا بـــرامج مماثلـــة    
املنشورات املالئمة تكتنفـه بعـض املـشاكل الـيت تعـزى أساسـا              
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ــات  ــا يف جمــال     إىل املعوق ــة تواصــل جهوده ــإن اللجن ــة، ف املالي
 .تعليم حقوق اإلنسان

وفيمـــا يتعلـــق باألســـئلة املطروحـــة عـــن العنـــف ضـــد  - ٥١
النساء واالغتصاب والعنف املـرتيل، قالـت إن القـانون اجلنـائي            

علـى  . ال يتضمن مواد حمددة عن االغتـصاب يف إطـار الـزواج           
بـات املقـررة يف     أن االغتصاب يعـد جرميـة وميكـن زيـادة العقو          

ــه بظــروف مــشددة   ــة اقتران ــيس مثــة تفكــري يف   . حال ــه ل ــد أن بي
إدخال أي مواد جديـدة يف القـانون اجلنـائي قبـل حماولـة تغـيري                
العقلية اليت متنع النساء من اللجوء إىل احملـاكم عنـدما يتعرضـن             

 .النتهاك من هذا القبيل
ـا  أما مسألة مشاركة املرأة يف صنع القـرار، فقالـت إ           - ٥٢

وأضـافت أنـه سـيجري     . ستعاجل يف إطار خطـة العمـل الوطنيـة        
تــشكيل فريــق عامــل خــاص يــضم ممــثلني مــن كافــة الــوزارات 
ذات الصلة ليتناول مجيع جوانب حقـوق املـرأة، وحيـدد إطـارا             

ــذ كمــا حيــدد االحتياجــات مــن املــوارد    ــا للتنفي وســيبلغ . زمني
ت تلــك وكانــ. تقيــيم خطــة العمــل الــسابقة كتابــة إىل اللجنــة 

. اخلطة قـد أيـت مبكـرا بـسبب مـشاكل بـني شـركاء التنفيـذ              
كما أن التغيريات يف القـائمني علـى إدارـا أثـرت علـى تنفيـذ                

 .بعض املشاريع
ــة     - ٥٣ ــة باالجتــار، قالــت إن جلن ــى األســئلة املتعلق وردا عل

ــا      ــال عموم ــساء وباألطف ــار بالن ــة االجت ــتتناول حال . واحــدة س
عين باملوضوع فريقـا للخـرباء يتـألف       وسيكون الفريق العامل امل   

مـــن ممـــثلني للـــوزارات وألجهـــزة إنفـــاذ القـــانون، وســـيتناول  
. الوضع يف إطار اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              

وســـيقترح بـــرامج وتـــشريعات معينـــة لتغطيـــة مجيـــع أشـــكال  
 .االجتار
قالت إـا بـصفتها نائبـة       ): أرمينيا (السيدة هاكوبيان  - ٥٤
وأكدت . ير، مسؤولة عن تنسيق عمل الفريقني املذكورين      وز

وجود عالقة بني الدعارة واالجتار، وأوضحت أنـه رغـم عـدم            

توافر إحصاءات عن البنـات حتديـدا، فـإن البحـث يـوحي بـأن               
 .االجتار بالبنات ميثل مشكلة

قالـــت يف ردهـــا علـــى ): أرمينيـــا (الـــسيدة أيفازيـــان - ٥٥
ية احلد من الفقـر، إن اخلطـوة األوىل         األسئلة املتعلقة باستراتيج  

يف االستراتيجية هـي إجـراء استقـصاء خـاص يـربط بـني الفقـر           
وال تتــضمن االســتراتيجية أي . والتعلــيم والنــشاط االقتــصادي

مــشاريع حمــددة للنــساء، ولكنــها تتــضمن إحــصاءات مفــصلة    
 .حبسب اجلنسني

وأضافت أن من الصعب حقا تغيري العقليـة الـيت تبقـي            - ٥٦
لــى األدوار النمطيــة للجنــسني، رغــم وجــود استقــصاءات       ع

. جــرت مــؤخرا تــبني تزايــد عــدد النــساء الــاليت يعلــن أســرهن 
ــة     ــة أنــشط يف التوعي وأشــارت إىل أن املنظمــات غــري احلكومي
بــضرورة ذلــك التغــيري مــن احلكومــة بــسبب حمدوديــة املــوارد    

ومــن املــأمول أن تعــاجل خطــة العمــل الوطنيــة تلــك . احلكوميــة
 .املسألة
قالــت إنــه لــيس هنــاك  ): أرمينيــا(الــسيدة هاكوبيــان  - ٥٧

قــانون حيظــر مــشاركة النــساء يف االنتخابــات ولكنــهن جيــدن   
صعوبة يف توفري التمويـل للحمـالت االنتخابيـة بـسبب التمييـز            

 .على مستوى صنع القرار
قالــت إن إطــار العمــل القــانوين  : الــسيدة غــونزيكري - ٥٨

ــات   ــالحات واآلليـ ــساء    لإلصـ ــساواة للنـ ــق املـ ــة لتحقيـ الالزمـ
موجـــود، ولكـــن اللجنـــة قلقـــة إزاء الثغـــرات يف إنفـــاذه علـــى 

وأعربـت عـن قلقهـا بـصفة خاصـة لعـدم            . مستوى الـسياسات  
وأضـافت  . استخدام النساء آللية جلنة حقوق اإلنـسان القائمـة        

أنه ليس من املعتاد أن جند مشاركة حكومية يف آليـة مـن هـذا               
ح أا مستقلة يف معظم الدول، وقد يكـون         القبيل؛ فمن الواض  

. من املفيد أن يعاد النظر يف تكوينها مـن أجـل خلـق الثقـة ـا                
وتــساءلت أيــضا عــن فعاليــة اســتخدام اللجنــة كمجــرد أداة       

 .إلحالة الشكاوى إىل احملاكم دون إجراء أي حتقيق مستقل
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وأشـــــارت إىل أن العقوبـــــات املنـــــصوص عليهـــــا يف  - ٥٩
لقة باالغتـصاب تبـدو خفيفـة نوعـا مـا بـالنظر إىل              القوانني املتع 

جسامة اجلرمية؛ وأضـافت أن القـانون رمبـا يـوحي لـذلك دون          
 .قصد بأن االغتصاب ال يعترب جرما خطريا

أثنـت علـى وفـد أرمينيـا إلجابتـه          : السيدة غونزاليس  - ٦٠
ــها أعربــت عــن انزعــاج لعــدم      ــساؤالت األعــضاء ولكن عــن ت

 مـن األسـئلة املدرجـة بقائمـة        وجود إجابـات خطيـة عـن كـثري        
كما أعربت عن االنزعاج بصفة خاصـة ألن القـانون        . القضايا

. اجلنائي ال يتضمن أحكاما ملعاقبة العنـف ضـد النـساء عمومـا            
وتساءلت عمـا إذا كانـت نـدرة الـشكاوى مـن النـساء تعـزى                
إىل الرغبـــة يف احملافظـــة علـــى تـــرابط األســـرة ومحايـــة مـــصاحل  

الية أو عزوفا عـن الكـشف عـن الورطـة           األطفال أم ألسباب م   
وأضــافت أن تقبــل الكــثري مــن النــساء  . الــيت تعــاين منــها املــرأة

ــال يبعــث علــى األســى علــى      والرجــال لــضرب الزوجــات مث
الكيفيــة الــيت جيــري ــا لتحديــد األمنــاط االجتماعيــة التمييزيــة  

 .وجيب أن يستأصل يف مجيع أحناء العامل
بري تـــشريعية تعـــزز وأوضـــحت أن عـــدم وجـــود تـــدا  - ٦١

احتــرام األطفــال للنــساء يــؤدي إىل إدامــة العنــف املــرتيل الــذي 
يكرب يف ظله بعض األطفال، وال ميكـن أن يغـرس يف نفوسـهم              

ــرام اآلخــرين    ــسالم أو احت ــة أساســها ال ــصور  . ثقاف ــك الت وذل
ووفقــــا . ميكــــن معاجلتــــه إال بــــااللتزام واإلرادة الــــسياسية ال
 فــإن القــانون اجلنــائي اجلديــد لــن  جــاء يف الــردود اخلطيــة، ملــا

يتــضمن أحكامــا خاصــة ملعاقبــة اســتغالل البغايــا، األمــر الــذي 
واستطردت قائلـة   . يعين أن نشاط القوادين سيستمر يف التزايد      

إن االستغالل اجلنسي جرمية نكـراء ضـد النـساء، الـاليت يلجـأ              
بعضهن إىل الدعارة ألسباب اقتصادية ويقعـن بـصورة خطـرية           

 .ألحيان ضحايا للعنفيف بعض ا
ــستون راداي  - ٦٢ ــسيدة ليفنغـ ــد  : الـ ــارت إىل أن وفـ أشـ

أرمينيا عزا يف تقدميه للتقريـر عـدم وجـود حـاالت إبـالغ عـن                

انتهاكات حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بالنـساء وعـن التمييـز بـني               
اجلنــــسني إىل عــــدم الثقــــة يف النظــــام القــــانوين وإىل عوامــــل  

ــساء عــن اختــاذ أ    ــثين الن ــة ت ــدابرياجتماعي ــد أن النظــام  . ي ت بي
القانوين الذي يعد حاسم األمهية بالنسبة لزيادة املساواة قـد ال           

فـبغض النظـر    . يكون اإلطار املناسب للجوء املـرأة إىل احملـاكم        
عما يوجد من ضـمانات دسـتورية للمـساواة، يتـصل التـشريع             
اخلاص الوحيد الذي حيظر عدم التمييز، وفق ما جـاء بـالتقرير            

ــ ــانوين ينبغــي أن خيــدم    باألموم ة واحلمــل، رغــم أن النظــام الق
 .متطلبات عدم التمييز ضد املرأة

ومضت قائلة إن أرمينيـا تفتقـر فيمـا يبـدو إىل تـشريع               - ٦٣
يتعلق بتكافؤ الفرص، وهو تشريع يوجد يف كـثري مـن البلـدان             
اليت تستخدم احلظر اجلنائي وسبل االنتـصاف املدنيـة ملكافحـة           

ركيــز علــى النــساء واملنظمــات غــري احلكوميــة   التمييــز، مــع الت
وميكـن أن   . النسائية واستخدام احملاكم لتحقيق العدالـة للنـساء       

يتخــذ العمــل اإلجيــايب حلظــر التمييــز شــكل بيــان رمســي قــوي   
يعــرب عــن العــزم علــى وضــع حــد لقولبــة أدوار املــرأة، وهــو   

يسهم بشكل واضح يف الفقر ويف عجـز املـرأة عـن التعامـل               ما
 .وضع غري املستقر يف البلدمع ال
ومــا حيتــاج إليــه األمــر هــو تــشريع أكثــر تركيــزا علــى  - ٦٤

مكافحــــة التمييــــز ميكــــن املــــرأة مــــن اللجــــوء إىل احملــــاكم،   
وخصوصا إذا اقترن هـذا التـشريع بـسبل انتـصاف وإجـراءات             
إنفــاذ مالئمــة، ونقــل عــبء اإلثبــات إىل رب العمــل املــسيء    

. لقطاع اخلـاص أو القطـاع العـام       املؤسسة املسيئة سواء يف ا     أو
وأضافت قائلة إن االخنفاض البالغ ملستوى املشاركة الـسياسية         
للمـــرأة أمـــر يـــثري االنزعـــاج، خـــصوصا وأن املـــرأة األرمينيـــة  

وصــلت إىل املــساواة يف وقــت أبكــر بكــثري مــن النــساء يف   قــد
ــازة    ــية ممتـ ــر اآلن مبـــشاركة سياسـ ــثرية أخـــرى تفخـ بلـــدان كـ

 ظـل ارتفـاع املـستوى التعليمـي للمـرأة يف            للمرأة، وكذلك يف  
ــة عمومــا  ــا واجنازاــا املهني ــه ســيكون مــن   . أرميني وذكــرت أن

 يف ٥املفيــد معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك خطــط لرفــع نــسبة الـــ 
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املائة اهلزيلة املـستهدفة يف نظـام احلـصص؛ فتحديـدها مبـا دون              
ــه أمــــر يــــدعو لالرتيــــاب  ٥٠ - ٤٠ .  يف املائــــة هــــو يف ذاتــ
تعلق بالبغاء، قالت إا تود أن تتأكد مـن أن املـستغلني            ي وفيما

وليس البغايا، هم الذين يعـاقبون، وطلبـت بيانـات حمـددة عـن              
ــستغلي     ــد مـ ــصادرة ضـ ــام الـ ــات واألحكـ ــات واإلدانـ املالحقـ

 .اجلنس
قالت إا، إذ تأيت من بلـد خيـرج منـه           : السيدة مانالو  - ٦٥

ــام خـــ     ــتمعت باهتمـ ــد اسـ ــاجرين، قـ ــن املهـ ــثري مـ اص إىل الكـ
وأشـارت إىل أنـه بينمـا       . مالحظات الوفد عن اهلجرة واالجتار    

ــرة، ينبغــــي     ــتار اهلجــ ــار يف الغالــــب حتــــت ســ حيــــدث االجتــ
وأضـافت أن   . يساوى بينهما ألما ظاهرتان خمتلفتان جدا      أال

من البوادر املشجعة بالنسبة هلـا أن أرمينيـا بـصدد وضـع نظـام               
هلجرة، الـيت تـدار بـشكل       مالئم إلدارة اهلجرة، بالنظر إىل أن ا      

مناسب، عمليـة بنـاءة وبالغـة الفائـدة للبلـد املـضيف، يف حـني                
ــا      ــه ظروفـ ــد يواجـ ــة يف بلـ ــا، وخاصـ ــيئت إرادـ ــا، إذا أسـ أـ
اقتصادية بتلك الصعوبة، كثريا مـا تـؤدي إىل االجتـار بالنـساء،             

 .ومن مث إىل وقوعهن ضحايا
د وأعربت يف نفس الوقت عـن قلقهـا إزاء عـدم وجـو             - ٦٦

ــا يتـــصدى بـــشكل مالئـــم لالجتـــار    تـــشريع داخلـــي يف أرمينيـ
ومضت قائلة إن العقاب املقـرر يف القـانون         . بالنساء واألطفال 

اجلنائي للنساء الاليت يدخلن البلد بشكل غري قانوين لـيس مـن       
شــأنه إال أن يــدمي وضــعهن غــري القــانوين، كمــا أن معاقبتــهن    

ن إمنـــا هـــي حليـــازة وثـــائق مـــزورة زودهـــن ـــا املتجـــرون ـــ
ــؤدي إىل    ــرم، وتـ ــضحية ال ملرتكـــب اجلـ ــة للـ ــاألحرى معاقبـ بـ

ــسات إىل    ــساء البائـ ــك النـ ــريض أولئـ ــزدوج ”تعـ ــر مـ . “خطـ
حيتاج إليـه األمـر هـو قـانون حيمـيهن بـدال مـن أن يفـرض                    فما

 .عليهن مزيدا من العقاب
ومـــضت قائلـــة إن ألمـــر مقلـــق أال يـــرد أي ذكـــر يف  - ٦٧

اه الدولة للمساعدة علـى ضـمان       التقرير لقانون أو برنامج ترع    
فـال ميكـن أن يكـون    . ، اليت هي لب االتفاقيـة     ٥االلتزام باملادة   

هنــاك تقــدم اجتمــاعي بــدون وجــود برنــامج للقــضاء علــى        

القوالب النمطيـة للجنـسني ولتغـيري املواقـف واملـدركات نظـرا             
ألـــا تـــؤثر علـــى التعلـــيم واالختيـــارات املهنيـــة وعلـــى حالـــة  

يــضا أنــه ســيكون مــن دواعــي تقــديرها أن وذكــرت أ. األســرة
جيري إيـضاح العالقـة بـني الدولـة واملنظمـات غـري احلكوميـة،               
حيـــث يبـــدو أن الدولـــة قـــد ختلـــت عـــن جـــل دورهـــا لتلـــك 

 .املنظمات
ــساء   : الــسيدة كواكــو - ٦٨ ــدقيق للن ســألت عــن العــدد ال

املــشتركات يف جلنــة حقــوق اإلنــسان وعمــا إذا كــان القــانون  
وأضـافت أنـه مـن غـري الواضـح مـا إذا             . عينـا يكفل هلن عددا م   

كانــت اللجنــة تعمــل حاليــا علــى مــستوى الدولــة فقــط أم أن  
ــاجني إىل املــساعدة     ــة أقــرب إىل احملت ــة إقليمي ــا فرعي ــاك جلان هن

ــساء  ــت     . وخاصــة الن ــا إذا كان ــرف م ــود أن تع ــا ت ــت إ وقال
اللجنة متول من احلكومـة، وتـساءلت إذا كـان األمـر كـذلك،              

نـــت مواردهـــا كافيـــة وعمـــا إذا كـــان ميكنـــها أن عمـــا إذا كا
وأعربت عن ترحيبـها بـأن      . تلتمس متويال من خارج احلكومة    

تتلقى تفـسريا للـسبب يف أن اللجنـة، طـوال سـنوات وجودهـا              
األربع مل تتلق أي شكوى خبصوص وقـوع انتـهاكات حلقـوق      

وذكـرت أن   . اإلنسان اخلاصـة بالنـساء، وهـو أمـر مـثري للقلـق            
ون هو أنه مل جير التعريف ا على نطـاق واسـع            السبب قد يك  

 .وأن النساء غري مدركات لوجودها أو لفائدا
أشـارت إىل أن ممـا يـثري الدهـشة أن         : السيدة كاباالتا  - ٦٩

بلدا قام يف خالل عـشر سـنوات فقـط مـن وجـوده بالتـصديق                
على االتفاقية وعلى عدة صكوك دولية أخـرى، يـشبه املوقـف      

لبغــاء موقــف النعامــة الــيت ختفــي رأســها يف الــذي يتخــذه مــن ا
فأرمينيــا، بــالنظر إىل موقعهــا اجلغــرايف بــني أوروبــا      . الرمــال

الشرقية وأوروبا الغربية ووضعها االقتصادي غري املرضـي، قـد          
يتعذر أن ترى اية للبغاء، وهـو أحـد مـصادر كـسب العـيش               

 للحـد   ومما يصدم املشاعر أن االستراتيجية املتبعة حاليا      . للمرأة
من الفقـر ال تـستهدف حتديـدا النـساء، الـاليت ال ميكـن بـدون                 

وحثـت الوفـد علـى كفالـة        . متكينهن القضاء على البغاء مطلقا    
 .تنفيذ برامج منهجية لتمكني النساء يف املستقبل املنظور
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قالت إن املـسؤوالت عـن قـضايا املـرأة          : السيدة شني  - ٧٠
ــا    ــزام وتــصميم وانفت ح وإرادة سياســية يبــدين مــا يلــزم مــن الت

وحثتهن على املثابرة يف مطالبـة الـرئيس        . لتحسني حياة النساء  
ــال    ــن الرجـ ــن مـ ــة زمالئهـ ــون  -ومطالبـ ــد ال يكونـ ــذين قـ  الـ

 مبيزانيـة أكـرب ومزيـد مـن الـسلطة ومـن             -متفهمني ملقاصدهن   
املــوارد البــشرية؛ وعلــى اإلفــادة مــن االتفاقيــة ومــن توصــيات   

 ١٩ا التوصــية العامــة رقــم   ، وال ســيم٢٤اللجنــة العامــة الـــ   
ــة،      ــالعنف ضــد املــرأة، الــيت تعتــرب جــزءا مــن االتفاقي اخلاصــة ب
وعلـــى التمـــاس الـــدعم الـــدويل بنـــشاط أثنـــاء الفتـــرة الـــصعبة 

 ٤ و   ٣وحثت الـسلطات علـى حماولـة تفهـم املـادتني            . القادمة
من االتفاقية بـشكل أفـضل، وعلـى اإلفـادة بـشكل كامـل مـن             

 مـن   ١ ستـصدر قريبـا بـشأن الفقـرة          توصية اللجنـة العامـة الـيت      
 املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة اليت تستهدف التعجيـل         ٤املادة  

 .بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة
واســـتطردت قائلـــة إن وجـــود عالقـــة صـــحية بـــني       - ٧١

احلكومــة واتمــع املــدين أمــر حاســم األمهيــة، ولكــن األكثــر    
ــة     ــك هــو طريق ــن ذل ــة م ــيت جيــب أن تكــون   أمهي ــا، ال تعاوم

ــة     شــراكة حقــة تــدعم فيهــا احلكومــة املنظمــات غــري احلكومي
وفيمــا يتعلــق . دعمــا صــادقا ال أن تعمــد إىل جمــرد اســتخدامها

بعدم وجود تشريع خاص حيظر التمييز، أعربت عن األمـل يف           
أن تكون هناك خطط لسلسلة من القوانني تكمـل الـضمانات           

ــساواة، وأن  ــتورية للم ــشريع     الدس ــسن ت ــاد ل ــام ج ــوىل اهتم  ي
ــداء اجلنــسي والعنــف     بــشأن العنــف ضــد املــرأة، يــشمل االعت
املرتيل واالجتار وتكافؤ فـرص العمـل؛ فبـدون ذلـك لـن تتقـدم               

وفـضال عـن ذلـك، فإنـه بـالنظر          . النساء بـشكواها إىل احملـاكم     
إىل أن احملــاكم اجلنائيــة ال ميكــن أن تــوفر احلمايــة الــيت حتتــاج   

ــا أولئـــك   ــشورة    إليهـ ــدمي املـ ــضي تقـ ــر يقتـ ــإن األمـ ــساء، فـ النـ
واملــساعدات األخــرى عــن طريــق مركــز للــشكاوى يــتفهم       
ظروف املـرأة، وذلـك دور ميكـن أن تـضطلع بـه جلنـة حقـوق                 

ــة أخــرى  وقالــت إــا تــود أن تعــرف مــا إذا   . اإلنــسان أو هيئ
ــز        ــرأة وتعزي ــهوض بوضــع امل ــوطين للن ــل ال ــامج العم كــان برن

ــذه ومــا إذا كــان يــشكل جــزءا   دورهــا يف اتمــع جيــري   تنفي

ــه أحيــل إىل      ال ــة األعــم، أم أن يتجــزأ مــن خطــة العمــل الوطني
إدارة حكومية واحـدة دون أن تعـرف عنـه اإلدارات األخـرى       

 .شيئا
يف تأكيدها علـى ضـرورة إعـادة تقيـيم          : السيدة أمحد  - ٧٢

أداء وتكوين جلنة حقوق اإلنسان، أبدت عميق األسف لعـدم          
. اوى يــسهل علــى النــساء االســتعانة ــا    وجــود آليــة للــشك  

ــري امســه        ــذي تغ ــب ال ــز املكت ــل يف أال يرك ــن األم ــت ع وأعرب
مــؤخرا إىل مكتــب شــؤون األســرة، وكــان مــن قبــل مكتــب     
ــى حــساب        ــسائل األســرة عل ــى م ــل، عل ــرأة والطف شــؤون امل

فالتأكيـد املفـرط علـى املـرأة كجـزء مـن األسـرة              . قضايا املـرأة  
وأعربـت عـن األسـف      . ج املـرتل  يؤدي إىل إغفال عملها خـار     

لعدم اإلشارة بصفة حمددة إىل الرجال يف سياق اهلدف املتعلق           
بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، الــذي هــو، يف ايــة املطــاف، 

وينبغــي أن يكــون التوجــه الرئيــسي  . أمــر يعــين كــال اجلنــسني 
لربنامج أرمينيا هو القضاء على كل ما هو موجود من قوالـب       

 ومن متييز ضد النساء، حـسب املنـصوص عليـه      منطية للجنسني 
 . من االتفاقية٥يف املادة 

ومضت تقول إنه ينبغي للجهاز الـوطين الـذي أنـشأته      - ٧٣
احلكومة أن يشدد على أمهيـة رصـد التقـدم يف تنفيـذ االتفاقيـة               

وأوضــحت أنــه . يف مجيــع القطاعــات وعلــى مجيــع املــستويات
ــل اإلدارات ذا    ــل متثيـ ــه أن يكفـ ــي لـ ــع  ينبغـ ــصلة يف مجيـ ت الـ

اهليئــات الوطنيــة، وتقيــيم التقــدم الــذي حتققــه مجيــع اجلهــات    
كما يتطلب األمر أسـلوبا منـهجيا يـضم اتمـع املـدين             . املعنية

ــة لــضمان     ــالغ األمهي ــسيق ب ــة، ويعــد التن واملؤســسات احلكومي
تقدمي مجيع القطاعـات إحـصاءات، ال ميكـن بـدوا أن يوجـد              

وأكدت جمـددا علـى    . ة بني اجلنسني  أساس فعال لتعزيز املساوا   
أمهيــة املــساواة بــني اجلنــسني كمكــون مــن مكونــات اجلهــود    

 .الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وبناء الدميقراطية
 .٠٥/١٣رفعت اجللسة يف الساعة  

 


