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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث ألرمينيا*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث ألرمينيا

( )1

في جلس تيها  3807و ،)2(3808المعقودتين

في  14و 15تش رين األوأكتوتو ر  2021وفق ص ي ة ور ور مةتل ة بس ا القيود المورو ة في يا

جائحة مرض فيروس كورونا (ووفيد .)19-واعتمدت في جلس تها  ،3832المعقودة في  3تش رين الثانيك

نوفم ر  ،2021هذه المالوظات الةتامية.

ألف -مقدمة
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تروا اللجنة قتق دال التقرير الدوري الثالث ألرمينيا و المعلومات الواردة بين .وتعره عن تق د رها

لورص ة تجد د ووارها ال ناد مل وفد الدولة ال رع الربيل المس تو  .وتش ر الدولة ال رع على التزامها
ب التو اع ي مل هيم ات المع اه دات فالأ ج ائح ة كوفي د 19-وعلى تق دامه ا معلوم ات عن الت داقير المتة ذة

فالأ الوترة المش مول ة ب التقرير لتنوي ذ تو اج العه د .وتعره اللجن ة عن امتن انه ا تار

لما قدمتن من ردود كتاقية

( )3

على قائمة المس ائي( ،)4التي ا

وللمعلومات التوميلية المقدمة إليها كتابة.

ا لل دول ة ال رع

توملا بالردود الش ووية التي قدمها الوفد،

باء -الجوانب اإليجابية
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تروا اللجنة باعتماد الدولة ال رع التداقير التشريعية والسيا اتية والمؤ سية التالية:
(ت)

التعد الت الد تورية ،التي وظيا بالموافقة قوا

(ه)

التعد الت على القانون الجنائي وقانون اإلجرادات الجنائية ،في عاج 2021؛

(ج)

في عاج 2020؛

اال

ة اال توتاد في عاج 2015؛

تراتيجية الوقنية لحمااة وقو اإلنس ان وف ة عملها للوترة ،2022-2020

*

اعتمدتها اللجنة في دورتها  11( 133تشرين األوأكتوتو ر  5 -تشرين الثانيكنوفم ر .)2021

( )1

.CCPR/C/ARM/3

( )2

انظر(ي)  CCPR/C/SR.3807و.CCPR/C/SR.3808

( )3

.CCPR/C/ARM/RQ/3

( )4

.CCPR/C/ARM/Q/3

)GE.21-17378 (A
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(د)

ا تراتيجية تنويذ يا ة جنسانية للوترة  2023-2019وف ة عملها ،في عاج 2019؛

(ه )

ا

تراتيجية اإلص الوات القر ائية والقانونية للوترة  2023-2019وف ة عملها

(و)

الة ة اال تراتيجية لحمااة وقو ال وي للوترة .2021-2017

للوترة  ،2020-2019في عاج 2019؛
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وتروا اللجنة قتص د ق الدولة ال رع في  18آذاركمارس  2021على ال روتوكوأ االفتياري الثاني

الملحق بالعهد ،الهادع إلى إل اد عقو ة اإلعداج ،و تصداقها تارا على الص ين الدوليين التاليين:
(ت)

آذاركمارس 2021؛
(ه)

ال روتوكوأ االفتي اري التو احي ة وقو ال و ي المتعلق ب مجراد تق دال ال ال ات ،في 24
ال روتوكوأ االفتياري الملحق بالعهد الدولي الةاص بالحقو االقتص اداة واالجتماةية

والثقابية ،في  13تشرين األوأكتوتو ر .2020

جيم -دواعا القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العهد والبروتوكول االختياري الملحق به
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تالوظ اللجن ة تن دورات ت دري ي ة ق دم ا لمواوي إنو اذ الق انون والع املين في المج اأ الق انوني

المعنيين ،وتن المح مة الد تورية ومح مة النقت اوتجتا بالعهد ت ناد ا تع ار

هما قر ااا محلية .ير

تنها تأ ع لعدج وجود تمثلة ملمو ة على قر ااا معرو ة على المحاول قاقا فيها تو اج العهد ت يقا

مااش ار .ويس اورها القلق تار ا إزاد محدوداة مس تو الوعي بال روتوكوأ االفتياري قين العاملين في المهن
القانونية وعامة الناس ،األمر الذي تد إلى نقص في ا تةداج إجراد الش او الورداة بمقترى ال روتوكوأ
االفتياري منذ اعتماد المالوظات الةتامية السابقة (المادة .)2

-6

ينبغا أن تكثف الدولة الطرف جهودها لرفع مسددددددتوي الوعا بيا القلدددددداو والقاندددددديات والمدعيا

العداميا والمددييدات العدامدات والمحداميا والمحداميدات وموافا لنفدان القدانون والجهدات الفداعلدة فا المجتمع
المدنا وعامة الناس بالعهد وانطباقه على القانون الوطنا وإجراء الشكاوي الفردية المتاح بموجب البروتوكول

االختياري ،بسبل منها توفير تدريب محدد ومناسب بشأن العهد والبروتوكول االختياري الملحق به.
الفساد
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تحيط اللجنة علما بالتداقير المتةذة لم افحة الوس اد ،بما في ذلك اعتماد ا تراتيجية م افحة الوس اد

للوترة  ،2020-2019لونها تش عر بالقلق إزاد االدعادات التي تتحد

عن ا تمرار الوس اد في المجاالت

الحرجة لإلدارة العامة ،مثي القر اد ،والر رائا والجمار  ،والص حة ،والتعليل ،والجيش ،وإنواذ القوانين.

وتشعر اللجنة بالقلق بصوة فاصة إزاد ما لي:
(ت)

عع إنواذ قوانين م افحة الوساد؛

(ه)

عدج كوااة الموارد الاشرية والتقنية والمالية المقدمة إلى هيمات م افحة الوساد؛

(ج)

عدج كوااة التداقير المتةذة لمعالجة الحاالت التي تن وي على تراره المصالح وعدج

(د)

يما في ق ا التعد ن ،بما في ذلك

التوافق قين تعراد الجمعية الوقنية؛

انعداج الش وابية في إدارة الموارد ال يعية ،وال

ما تعلق بمنجل تمولسار للذها (المواد  2و 14و.)25
2
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ينبغا أن تواصددددددل الدولة وتدعم جهودها لمكافحة الفسدددددداد وتعشي الحكم الرةدددددديد والشددددددفا ية

والمساءلة .وينبغا أن تفعل الدولة الطرف بصفة خاصة ما يلا:
(ت)

التحقيق مع المسددلوليا عا الفسدداد ،بما فا نلك الفسدداد الكبير ومقاندداتهمن وعند

(ه)

تخصدديا الموارد البشددرية والمالية الكا ية للجنة مكافحة الفسدداد ومفونددية مكافحة

اإلدانة تطبيق عقوبات تتناسب مع خطورو الجريمة ونمان استرداد الموجودات عند االقتلاءن

الفسددداد وتوفير التدريب المناسدددب لموافا لنفان القانون والمدعيا العاميا والمدييات العامات والقلددداو
والقانديات ،ال سديما فا محامم مكافحة الفسداد ،فا مجال كشدف قلدايا الفسداد والتحقيق فيها ومقانداو

المسلوليا عا الفسادن

اتخان جميع التدابير الاليمة لمعالجة القلددددايا التا تنطوي على تلددددارح المصددددال

(ج)

وعدم التوافق بيا أعلدددداء الجماية الوطنية ،بوسددددائل منها التنفيذ الصددددارم لقانون عام  2016بشددددأن
اللمانات المتعلقة بأنشطة أعلاء الجماية الوطنية ومدونة قواعد السلوك نات الصلةن

أن تكون التصدددددددداري الحكومية الممنوحة السددددددددتغالل الموارد الطبياية ومشدددددددداريع

(د)

التعديا ،بما فا نلك فا منجم أمولسددددددار للذهب ،متوافقة مع التشددددددريعات الوطنية ،وأن تجري تقييمات
ما ية للتأثير البيئا بطريقة ممنهجة وةفافة.
عدم التمييش
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تحيط اللجنة علما ب ون الد تور تر من ش رع عدج تمييز عاما و ون القانون الجنائي الجد د

اعاقا على التمييز أل ااه عدة احظرها العهد ،لونها تظي قلقة ألن اإلقار القانوني القائل ال وفر ومااة

ش املة من التمييز لجميل األ ااه المذكورة في العهد ولس ي الميي الجنس ي والهوية الجنس انية .ويس اورها

القلق تار ا ألن مش رو القانون المتعلق قتحقيق المس اواة القانونية( :ت) ال تر من قائمة ش املة بأ ااه
التمييز المحظورة ،مثي الميي الجنس ي والهوية الجنس انية؛ (ه) وال احظر قو
ق اعات المجاأ الةاص؛ (ج) وال ارمن الحق في

و التمييز في جميل

ي انتصاع فعالة ،بما في ذلك في المجاأ الةاص.

وتأ ع اللجنة كذلك لوون القانون الجنائي الجد د ال اجرج ص راوة ف اه الو ار ية والجرائل قدافل الو ار ية
ااه المحظورة ،بما فيها الميي الجنس ي والهوية الجنس انية ،ولوون الجرائل قدافل الو ار ية

لجميل األ

ال تعرع إال قوصوها ت اابا تشدد العقو ة على ارتواه الجريمة تو المسؤولية عنها (المواد  2و 20و.)26
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ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
(ت)

تعديل القانون الجنائا وتنقي مشددددروق القانون المتعلق بتحقيق المسدددداواو القانونية

واعتماده لجعلهما متماةدددددييا تماما مع العهد ب دراي تعريم للتمييش المباةدددددر ورير المباةدددددر والمتعدد

األةددددكال ،بما فا نلك فا المجال الخاا ،يشددددمل جميع األسددددباح المذكورو فا العهد ويتلددددما الميل
الجنسددا والهوية الجنسددانية ويكفل سددبل االنتصدداف الفعالة والمناسددبة للددحايا التمييش ،بما فا نلك فا

المجال الخاان
(ه)

تعديل القانون الجنائا بحيث يدري تعريم وحظر منفصددددددددالن للجرائم بدافع الكراهية

وتجريم خطاح الكراهية والجرائم بدافع الكراهية صراحة لجميع األسباح التا يحظرها العهد ولسببا الميل

الجنسا والهوية الجنسانية.
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التمييش والعنف بسبب الميل الجنسا والهوية الجنسانية
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ال تزاأ اللجنة قلقة إزاد التقارير التي تتحد

عن مر ااقة المثليات والمثليين ومزدوجي الميي

الجنسي وم ا ري الهوية الجنسانية ووصمهل اجتماةيا والتمييز في وقهل والعنع قهل .ويساورها القلق على
وجن الةصوص إزاد ما لي:

ريعة وفعالة في واالت العنع المس لط على المثليات والمثليين

(ت)

عدج إجراد تحقيقات

(ه)

انتشار ف ابات السيا يين و يرهل من المواوين العموميين المعاداة للمثليين وم ا ري

ومزدوجي الميي الجنسي وم ا ري الهوية الجنسانية ،ومقا اة مرتو ي هذه الجرائل ومعاق تهل؛
الهوية الجنسية مل إفالتهل من العقاه على ذلك (المواد  2و 7و 9و 17و.)26
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ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
(ت)

توفير حماية فعالة ما جميع أةدددددكال التمييش والعنف على أسددددداس الميل الجنسدددددا

والهوية الجنسددددددددانية ،فا القانون وفا الممارسددددددددة على حد سدددددددواء ،وعدم التسددددددددام مع هذا التمييش

أو العنف ،والتصدي لهذا السلوك كما ينبغا وتوفير سبل انتصاف لللحايان
(ه)

مكدافحدة خطداح معداداو المثلييا ومغدايري الهويدة الجنسددددددددددانيدة ،بطرق منهدا توفير

التدريب المناسددددددب للقلدددددداو والقاندددددديات والمدعيا العاميا والمدييات العامات وموافا لنفان القانون
وريرهم ما المسددلوليا بشددأن مكافحة مواقم التمييش تجاه المثليات والمثلييا ومشدوجا الميل الجنسددا
ومغايري الهوية الجنسانيةن ومنها أيلا تنفيذ أنشطة تويية مماثلة موجهة للى عامة الناس.

المساواو بيا الجنسيا
-13

تروا اللجنة بالتداقير المتةذة لتعزيز المس اواة قين الجنس ين ،بما فيها اعتماد قانون عاج 2013

بشأن المساواة في الحقو وتوافؤ الورص قين المرتة والرجي ،لونها ال تزاأ تشعر بالقلق إزاد ما لي:
(ت)

ا تمرار المواقع األقوية والتنميط الجنس اني التمييزي ،ال

(ه)

قلة النس اد في الحياة الس يا ية والعامة ،بما في ذلك في الهيمات التنويذاة والتش ريعية

بيما اةص تدوار المرتة والرجي ومسؤولياتهما في األ رة وفي المجتمل؛

يما في و ائط اإلعالج،

على المس تويات الوقني واإلقليمي والمحلي ،فاص ة في مواقل ص نل القرار ،وكذلك في القر اد والنيابة

العامة (المواد  2و 3و 25و.)26
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ينبغا أن تدعم الدولة الطرف التدابير الرامية للى تحقيق المسددددددداواو بيا الجنسددددددديا ،بسدددددددبل

منها ما يلا:
(ت)

لنكاء التويية العامة بمبدأ المسددددددداواو بيا المرأو والرجل وندددددددرورو القلددددددداء على

التنميط الجنسدانا ،والتأمد ما أن وسدائط اإلعالم تروي صدو ار ليجابية للمرأو بوصدفها مشداركة فاعلة فا
الحياو العامة والسياسيةن
(ه)

تكثيم الجهود لتحقيق المشدددداركة الكاملة والمتسدددداوية للمرأو فا الحياو السددددياسددددية

والعامة ،ندددددددما أطر يمنية محددو ،بما فا نلك فا الجماية الوطنية ،والمناصدددددددب الويارية ،والبلديات

اإلقليميدة والمحليدة ،والقلددددددددداء والنيدابدة العدامدة ،سددددددد ديمدا فا مواقع صدددددددددنع القرار ،لن لشم األمر بفرض

عقوبات على عدم امتثال متطلبات الحصددددا الحالية وب دخال نظام لتكافل الجنسدددديا فا جميع الهيئات

المنتخبة والمعينة.
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العنف ند المرأو
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تروا اللجنة بمةتلع التداقير المتةذة للتص دي للعنع

عاج  2017بش أن منل العنع دافي األ رة ،وومااة

د المرتة ،من قينها اعتماد قانون

حااا العنع دافي األ رة ،وا تعادة الس الج في

األ رة ،وإنش اد فط اتص اأ مااش ر لتقدال الش او  ،وإنش اد نظاج متنقي لال تجابة للتدفالت العاجلة ،ير
تنها تش عر بالقلق إزاد ا تمرار العنع

د المرتة ،ال يما ارتوا واالت العنع العائلي في يا جائحة

ووفيد .19-وتالوظ اللجنة بقلق تارا ما لي:
(ت)

الوقااة والحمااة؛

تن ق انون العنع الع ائلي اع ي األولوي ة لوو دة األ

رة والمص

الح ة على ت داقير

(ه)

قل ة اإلقالع عن مقترفي العنع

(ج)

ع دج كو اا ة ع دد دور اإل واد في جميل تنح اد ال دول ة ال رع ،واإلنو اذ والرص د ير

واألو اج المتساهلة المورو ة عليهل عند إدانتهل؛

د المرتة والتحقيق معهل ومق ا

اتهل وإدانتهل،

المالئمين ألوامر الحمااة ،واالفتقار إلى فدمات الدعل المنا اة للرحااا (المواد  2و 3و 7و.)26
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ينبغا أن تلدددددايم الدولة الطرف جهودها لمنع جميع أةدددددكال العنف ندددددد المرأو ومكافحتها

بفاعلية ،بما فا نلك العنف العائلا والجنسا ،بطرق منها على وجه الخصوا ما يلا:
(ت)

مراجعة قانون العنف العائلا بحيث ينتهج نهجا محوره اللددددحايا يلددددما النفان للى

(ه)

لنشددددداء فلية فعالة لتشدددددجيع اإلبال عا حاالت العنف ندددددد المرأو ،وتكثيم الجهود

(ج)

نمان لجراء تحقيقدددددد دددددددددات فورية وةاملة فا جميع حاالت العنف ند المرأو ،ومقاناو

سبل االنتصاف والحماية الفوريةن

للتصدي لوصم اللحايا اجتماييان

الجناو ،ومعدددد ددددددداقبتهم  -لن أدينوا – بالعقوبة المناسبة ،وتوفير سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة لللحايا،
بمدا فا نلدك دور ليواء كدا يدة وفمندة وممولدة تمويال كدا يدا وخددمدات طبيدة وخددمدات دعم نفسددددددددا  -اجتمداعا
وقانونا وخدمات لعادو تأهيل مناسبة فا جميع أنحاء البلد ،أثناء جائحة كوفيد 19-وبعدهان
(د)

النظر فا التصدددددددديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية ما العنف ندددددددد النسددددددداء

والعنف العائلا ومكافحتهما.

اإلجهاض المقصود والحقوق الجنسية واإلنجابية
-17

تحيط اللجنة علما بالتعد الت التي تدفلا في عاج  2016على قانون الصحة والحقو اإلنجاقية

الذي احظر اإلجهاض االنتقائي وينص على المشورة اإللزامية وفترة تووير تستمر ال ة تااج .قيد تن اللجنة

تظي قلقة إزاد الممار ة الوا عة االنتشار المتمثلة في اإلجهاض االنتقائي ،ويساورها القلق على وجن الةصوص

إزاد ما لي:

(ت)

االفتقار إلى معلومات عن آليات محددة لوش ع العاملين في مجاأ الص حة الذ ن

(ه)

محدوداة فرص الحص وأ على فدمات اإلجهاض المأمونة والميس ورة التولوة ،وو ائي

ال امتثلون وظر اإلجهاض االنتقائي وفق األصوأ ومعاق تهل معاحاة منا اة؛
منل الحمي و يرها من فدمات الرعااة الص حية الجنس ية واإلنجاقية،

يما للنس اد في المناقق الري ية،

والوقيرات ،وذوات اإلعاقة ،ونساد األقليات اإل نية تو الد نية ،بمن فيهن األ زيداات؛
(ج)

االفتقار إلى قرامج ش املة للتر ية الجنس ية في المدارس ،واتاا نهج قائل على "االمتنا

فقط" و" على الةوع" في التر ية الجنسية في ال رامج القائمة (المواد  2و 3و.)6
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ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
للغاء المشددددددورو اإللشامية وفترو التفكير التا تسددددددتمر ثالثة أيام ما قانون الصددددددحة

(ت)

والحقوق اإلنجابية ونددددمان تنفيذها الجتثاا ممارسددددة اإلجهاض االنتقائا ،بسددددبل منها لنشدددداء فليات
لكشف العامليا فا مجال الصحة الذيا ال يمتثلون حظر اإلجهاض االنتقائا ومعاقبتهمن

ييادو فرا حصددددول النسدددداء على خدمات الصددددحة الجنسددددية واإلنجابية ،وال سدددديما

(ه)

اإلجهاض المأمون والقانونا ووسددائل منع الحمل الميسددورو التكلفة ،بما فا نلك وسددائل منع الحمل فا

حاالت الطوارئ ،خاصة بالنسبة للريفيات ،والفقيرات ،ونوات اإلعاقة ،ونساء األقليات اإلثنية أو الدينيةن
تنفيذ برامج ةدددداملة عا التربية على الصددددحة الجنسددددية واإلنجابية وعا الوقاية ما

(ج)

األمراض المنقولة جنسديا للرجال والنسداء والفتيات والفتيان فا كل أنحاء البلد ،بما فا نلك فا المناطق

الريفية والمعشولة.

الو يات رير الناجمة عا القتال فا القوات المسلحة ،وطقوس القبول ،وسوء المعاملة
-19

تحيط اللجنة علما بالتداقير المتةذة لمنل الوبيات ير الناجمة عن القتاأ في القوات المس لحة

األرمينية ،بما فيها إنش اد مركز وقو اإلنس ان وإر اد النزاهة ،ومعالجة الش او المقدمة إلى فدمة فط
االتص اأ المااش ر  ،28-1وإص دار االدعاد العاج ماادت توجيهية عن الوبيات ير الناجمة عن القتاأ في
الجيش ،لونها ال تزاأ قلقة بش أن عدد الوبيات ير الناجمة عن القتاأ المرتول في القوات المس لحة و ش أن

ادعادات ا تمرار ققوس الق وأ و واها من تش اأ إ ادة معاملة المجند ن على د الر ااع والزمالد

الجنود .ويس اور اللجنة قلق فاص لوون التحقيقات والمالوقات القر ائية واإلدانات الوعالة ألفعاأ من هذا

الق يي تظي محدودة (المادتان  6و.)7
-20

ينبغا أن تكثف الدددولددة الطرف جهودهددا لمنع الو يددات رير الندداجمددة عا القتددال فا القوات

المسددددلحة ،وطقوس قبول المجنديا وإسدددداءو معاملتهم .وينبغا أيلددددا أن تكفل لجراء تحقيقات سددددريعة
ونشيهة وةدددددداملة فا جميع الو يات رير الناجمة عا القتال فا القوات المسددددددلحة وفا جميع ادعاءات

لسدددداءو معاملة المجنديا ومقاندددداو الجناو وإنشال العقوبات المناسددددبة بهمن ومن تعويض كاف للددددحايا
طقوس القبول وإسددددداءو معاملتهم وإعادو تأهيلهم ،بوسدددددائل منها الدعم الطبا والنفسدددددا  -االجتماعا

المناسدددددددب .وينبغا ،لندددددددافة للى نلك ،أن تكفل حماية مقدما الشدددددددكاوي ما األعمال االنتقامية وفق

األصول ،بطرق منها خدمة خط االتصال المباةر .28-1

التعذيب وريره ما نروح المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة
-21

تروا اللجنة بالتداقير المتةذة لم افحة التعذ ا و ود المعاملة ،بما في ذلك إنش اد ص ناد ق

قريد للس جناد في الس جون لتقدال ش او

قيد التحقيق

من اآلتي:

(ت)

معيا و ص ريا ت ناد ا تجواقهل في عدد من مراوز الش رقة ،ير تن القلق اس اورها
ا

تمرار مزاعل التعذ ا و

عدد التحقيقات والمالوقات القر
عاج 2015؛

(ه)

6

رية بش أن التعذ ا و ود المعاملة ،وتس جيي األش ةاص

ود المعاملة التي رتو ها مواوو إنواذ القانون وقلة

ائية واإلدانات على التعذ ا منذ اعتماد تعريف جد د للتعذ ا في

قلة ا تةداج التسجيي الصوتي تو المرئي ت ناد اال تجوابات (المادة .)7
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ينبغا أن تتخذ الدولة الطرف تدابير صدارمة السدتئصدال التعذيب وسدوء المعاملة ،بجملة أمور

منها ما يلا:

تخصددديا موارد بشدددرية ومالية كا ية للجنة التحقيق الجديدو وندددمان اسدددتقالليتها
(ت)
بحيث يتسددنى لها التحقيق الفوري والنشيه والشددامل والفعال فا جميع ادعاءات التعذيب وسددوء المعاملة،
ومقانداو الجناو ،ومعاقبتهم لن ثبتت لدانتهم ،بجشاءات تتناسدب مع خطورو الجريمة ،وجبر األندرار التا

جبر تاما ،بما فا نلك لعادو تأهيلهم وتعويلهم تعويلا كا يان
تلحق باللحايا ا

ييادو اسدتعمال التسدجيل الصدوتا والمرئا لالسدتجوابات الجنائية وتشويد جميع ررف
(ه)
التحقيق فا مرامش الشرطة وأماما سلب الحرية األخري بأجهشو للتسجيل الصوتا والمرئا.
الحرية واألما الشخصا
-23

تحيط اللجنة علما بالتعد الت التي تدفلا في عاج  2021على قانون اإلجرادات الجنائية والتي

تنص على توقيد الر مانات القانونية األ ا ية التي تحمي من التعذ ا و ود المعاملة ،واتةاذ تداقير

وقائية قد لة جد دة،
(ت)

من تمور تفر  .ير تن اللجنة ال تزاأ تشعر بالقلق إزاد ما لي:

ال تمتل المحتجزون دائما في الممار ة العملية بجميل الر مانات القانونية األ ا ية

منذ قدااة اوتجازهل ،بما في ذلك الحق في توكيي محاج ومراجعة ق يا من افتيارهل على جنا الس رعة،
وإف ار شةص من افتيارهل باوتجازهل ،وتقدامهل بسرعة إلى قاض(اة)؛
(ه)
-24

ال زاأ الحاس االوتياقي الم وأ وا ل االنتشار قوصون تدقي ار وقائيا (المادتان  9و.)10

ينبغا أن تتخدذ الددولدة الطرف تددابير فعدالدة تكفدل لجميع المحتجشيا عمليدا كدل اللددددددد دمداندات

القانونية واإلجرائية األساسية منذ بداية احتجايهم .وينبغا على وجه الخصوا أن تفعل اآلتا:
(ت)

ندددددمان حق المحتجشيا فا االتصدددددال فو ار بأحد أفراد األسدددددرو أو أي ةدددددخا فخر

يختارونه ،وفا توكيل محام ملهل ومسدددتقل بسدددرعة وسدددرية أو ،عند االقتلددداء ،الحصدددول على معونة
قلددائية مجانية ،وفا الخلددوق لفحا طبا على يد طبيب مسددتقل ،وفا أن يقدموا على جناح السددرعة
للى محكمة مختصة ومستقلة ونشيهة فا رلون مدو أقصاها  48ساعةن
(ه)

تقليل اسددددتخدام الحبس االحتياطا ما خالل اسددددتخدام أوسددددع للتدابير الوقائية رير

االحتجدداييددة المنصدددددددددوا عليهددا فا قددانون اإلجراءات الجنددائيددة الجددديددد وقواعددد األمم المتحدددو الدددنيددا
النمونجية للتدابير رير االحتجايية (قواعد طوكيو) ،ونددددددددمان عدم ونددددددددع أي ةددددددددخا رها الحبس

االحتياطا لفترو أطول مما ينا عليه القانون.
اروف االحتجاي
-25

تحيط اللجنة علما بالتداقير المتةذة لمعالجة مسألة االوتظاظ وتحسين اروع االوتجاز ،بما في

ذلك التعد الت المدفلة على مدونة السجون ،واعتماد قانون الو ل تحا المراحاة ،وف ط اال تعا ة عن

العد د من مرافق االوتجاز القدامة و ير المالئمة بس جون جد دة قنيا وفقا "للمعا ير الدولية المعاص رة"،
لونها ال تزاأ تشعر بالقلق إزاد ما لي:
(ت)

الظروع الماداة الس يمة في بعت الس جون ،فاص ة

جون نو اراش ن ،وفانادزور،

ويريوان  -كينترون ،بما في ذلك اروع النظافة الص حية ير المالئمة ،وعدج كوااة فرص الحص وأ على
الرعااة الص حية الجيدة المجانية  -بما فيها الرعااة النوس ية  -والعرض المحدود لل ااة لألنش ة التي تؤ ر

في المحتجزين ذوي اإلعاقات تأ ي ار ير متنا ا؛
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(ه)

التس لس ي الهرمي ير الر مي للس جون ،األمر الذي اور ي إلى اروع اوتجاز ير

متوافمة ويزيد من وقو االنتهاوات دافي تماون االوتجاز (المادتان  7و.)10
-26

ينبغا أن تواصدل الدولة الطرف اتخان تدابير فعالة تكفل توافق اروف االحتجاي توافقا تاما مع

المعايير الدولية نات الصددددلة فا ميدان حقوق اإلنسددددان ،بما فيها قواعد األمم المتحدو النمونجية الدنيا
لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)ن وينبغا على وجه الخصوا أن تتخذ اإلجراءات التالية:
(ت)

تعشيش التددابير الراميدة للى منع االمتظدا  ،وال سددددددددديمدا ما خالل تطبيق التددابير رير

االحتجايية بديال للسدجا على أوسدع نطاق ،وتكثيم الجهود لتحسديا اروف االحتجاي المادية ،وندمان
الحصدددول على الرعاية الصدددحية الجيدو مجانا  -بما فيها الرعاية النفسدددية  -للسدددجناء فا جميع أماما

سلب الحرية ،وتلبية االحتياجات الخاصة للسجناء نوي اإلعاقاتن
(ه)

اتخان جميع التدابير الاليمة لمعالجة الظروف المايشددية رير المتكافئة ،بسددبل منها

للغاء التسلسل الهرما رير الرسما للسجون.
القلاء على الرق واالستاباد واالتجار بالبشر
-27

تقدر اللجنة الجهود المتواص لة الم ذولة لم افحة االتجار بالاش ر ،قو ائي منها اعتماد ال رنامج

الوقني لم افحة االتجار بالاشر للوترة  ،2022-2020ير تنها تشعر بالقلق إزاد ما لي:
(ت)

محدوداة ال يانات المتاوة عن االتجار بالاشر في الدولة ال رع ومنها؛

(ه)

قلة التحقيقات والمالوقات القر ائية واإلدانات وعدج كوااة فدمات دعل إعادة التأهيي

(ج)

العقاات التي تحوأ دون التعرع الوعاأ على الرحااا ووما تهل ومسادلة الجناة؛

(د)

وي موتش ية العمي في عاج  2013وعدج كوااة قدرات موتش ية الص حة الح ومية على

وإعادة اإلدماج المقدمة إلى الرحااا؛

إجراد عمليات توتيش فعالة وممنهجة في مواقل العمي في جميل الق اعات التي نتش ر فيها عمي األقواأ

(المواد  2و 6و 8و 24و.)26
-28

ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
(ت)

تحسددددددددديا نظدامهدا لجمع البيداندات عا حداالت االتجدار ما أجدل تقييم نطداق الظداهرو

(ه)

مفالة التطبيق الصدارم لقانون تحديد هوية ما يتعرندون لالتجار بالبشدر واالسدتغالل

تقييما أفلل وتقييم كفاءو البرامج التا تنفذ حاليان

ودعمهم ،وكذلك أحكام القانون الجنائا التا تحرم جميع أةدددددددكال االتجار بالبشدددددددر ،ومقانددددددداو الجناو
المسددددددلوليا عا االتجار ومعقابتهم بعقوبات تتناسددددددب مع الجرائم المرتكبة ،وحصددددددول اللددددددحايا على

تعويض كاملن
(ج)

تعشيش تدريب القانددددددديات والقلددددددداو والمدعيا العاميا والمدييات العامات وموافا

لنفان القانون وموافا وموافات الهجرو على قلدددددددايا االتجار وتحديد هوية اللدددددددحايا وحمايتهم وجبر
األنرار التا لحقت بهم ومساءلة ما اقترف االتجار بهمن
(د)

تعشيش قددرات مفتشدددددددددات ومفتشدددددددددا العمدل لتمكينهم ما أداء مهدامهم بطريقدة فعدالدة

وممنهجة فا جميع القطاعات التا ينتشر فيها عمل األطفال.

8
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معاملة األجانب ،بما فيهم الالجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية
-29

تروا اللجنة بالجهود التي ت ذلها الدولة ال رع لمواص لة تعزيز نظامي اللجود والهجرة لد ها،

ير تنها تظي قلقة إزاد اآلتي:
(ت)

ال زاأ ملتمس و اللجود احتجزون ل دفولهل ال دول ة ال رع و ق ائهل فيه ا ف ارج ن ا

(ه)

ال وفر القانون الجنائي وقانون اإلجرادات الجنائية

(ج)

ا ي مش رو الق انون المتعلق ب األج ان ا وع دامي الجنس ي ة نتظر االعتم اد من ذ

القانون ،بما في ذلك بس ا توسير السل ات ير الصحيح المادة  )3(329من القانون الجنائي؛
القسرية في واالت التسليل؛

مانات كابية تحمي من اإلعادة

عاج  ،2013األمر الذي تر عدامي الجنسية دون ومااة كابية (المواد  7و 9و 12و 13و.)24
-30

ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
(ت)

التأمد ما أن المادو  )3(329ما القانون الجنائا تفسدددر تفسدددي ار صدددحيحا وتنفذ ما

(ه)

مراجعدة القدانون الجندائا وقدانون اإلجراءات الجندائيدة لتعشيش اللددددددد دمداندات اإلجرائيدة

(ج)

اإلسدراق باعتماد مشدروق القانون المتعلق باألجانب وعديما الجنسدية لتحسديا حماية

أجل لعفاء ملتمسا اللجوء ما المسلولية الجنائية عا عبور الحدود بصورو رير قانونيةن
للحماية ما اإلعادو القسرية فا حاالت التسليمن

عديما الجنسية ،بسبل منها استحداا لجراء لتحديد ونع انعدام الجنسية.
استقالل السلطة القلائية
-31

تحيط اللجنة علما بالتداقير المتةذة إلص ال الس ل ة القر ائية والنيابة العامة ،بما في ذلك

التعد الت التي تدفلا على الد تور والمدونة القر ائية ،لونها ال تزاأ قلقة بش أن ما لي( :ت) دور الس ل تين
التنويذاة والتش ريعية وتأ يرهما؛ (ه) واإلجرادات والمعا ير الحالية الفتيار القا

يات والقر اة والمدةيات

الع ام ات والم دعين الع امين ووقوهل عن العم ي وعزلهل واتة اذ إجرادات ت أد ي ة في وقهل؛ (ج) وانع داج األمن

الوايوي للقا

يات والقر اة والمدةيات العامات والمدعين العامين .ويس اور اللجنة القلق تار ا إزاد التأ ير

الر ار المحتمي للقانون على التقاعد الما ر لقر اة وقا

يات المح مة الد تورية ،وكذلك إزاد الر وع

السيا ية ير الم ررة على تعراد المح مة الد تورية ،ال يما رئيسهاكرئيستها (المادة .)14
-32

ينبغا أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الاليمة لصدددددددددون االسدددددددددتقالل التام للقانددددددددديات

والقلدددددددداو والمدييات العامات والمدعيا العاميا ونشاهتهم وسددددددددالمتهم ،فا القانون وفا الممارسددددددددة،

بوسائل منها ما يلا:
(ت)

نددمان حمايتهم ما أي ةددكل ما أةددكال اللددغط أو التدخل رير المبرر ما السددلطتيا

(ه)

نددددمان تماةددددا لجراءات اختيار القاندددديات والقلدددداو والمدييات العامات والمدعيا

(ج)

نمان األما الوايفا للقانيات والقلاو والمدييات العامات والمدعيا العاميان

(د)

للغاء قانون التقاعد المبكر لقاندددديات وقلدددداو المحكمة الدسددددتورية ونددددمان حماية

التنفيذية والتشريايةن

العاميا وتعيينهم ووقفهم عا العمل وعشلهم وتأديبهم مع أحكام العهد ومع المعايير الدولية نات الصلةن

المحكمة وقلاتها وقانياتها ،سيما رئيسها/رئيستها ،ما أي نغوط سياسية ال مبرر لها.
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الحق فا الخصوصية
-33

اس اور اللجنة القلق إزاد التق ارير التي تويد بأن التع د الت التي تدفل ا على القوانين المرتا ة

بالنظاج القانوني لحالة ال وارت و االتص االت اإللوترونية ،التي تدفلا في آذاركمارس  2020للتص دي

لجائحة كوفيد ،19-لل توفر

مانات كابية تحمي من التدفي التعس وي في فص وص ية األفراد ،وذلك

أل ااه منها الس ل ات الوا عة الممنووة للوكاالت العامة للوص وأ إلى معلومات المس تعملين وا ترداد

ال يانات دون تمر قرائي (المادة .)17
-34

ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
أن تكون جميع أنواق أنشدطة المراقبة والتدخل فا الخصدوصدية ،المدنية والعسدكرية،

(ت)

بما فيها المراقبة عبر اإلنترنت واعتراض االتصدددددددداالت والوصددددددددول للى بيانات االتصدددددددداالت واسددددددددترداد

البيانات ،محكومة بتشدددددددريعات مناسدددددددبة تتوافق مع العهد ،وال سددددددديما المادو  ،17وبمبادئ الشدددددددريية
والتناسب واللرورون

أن تكون المراقبة واالعتراض مرهونيا بالحصدددددددول على لنن قلدددددددائا وفليات رقابة

(ه)

فعالة ومسددددتقلة ،وأن تكون لألةددددخاا المتلددددرريا لمكانية الوصددددول للى سددددبل انتصدددداف فعالة عند
تعرنهم ألي تجاويات.

حرية الفكر والوجدان والديا
-35

تحيط اللجنة علما مل التقد ر بمنش اد فدمة قد لة وقيقية ذات قابل مدني ،وهي متاوة لجميل

المس تنووين

ميريا ،بمن فيهل ش هود هوه .وتروا باإلفراج عن جميل المس تنووين

لرفرهل تداد الةدمة العس رية تو قد لها الساقق ،ير تنها تشعر بالقلق إزاد اآلتي:
(ت)

بالةدمة العس رية؛

اظي قد ي الةدمة العس

ميريا المس جونين

رية المدني الجد د ن وي على تمييز من ويث المدة مقارنة

(ه)

ال زاأ مش رو الق انون المتعلق بحرية الوج دان والمنظم ات ال د نية تر من قيودا

(ج)

ال زاأ القانون احظر على مواوي الجيش تو األمن القومي تو الس جون تو فدمات

امرة الصيا ة وتقييدات مورقة على ورية الوجدان والمعتقد الد ني؛

اإلنقاذ ،من قين آفرين ،تن ا ونوا تعر اد في منظمات د نية ر ل تن المح مة الد
نوسن بةصوص تفراد الشرقة ير د توري (المواد  2و 18و.)26

-36

تورية وجدت التقييد

ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
(ت)

اتخان جميع التدابير الاليمة للدددمان أال ينطوي بديل الخدمة العسدددكرية المدنا على

(ه)

تنقي مشدددروق القانون المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينية قصدددد ليالة جميع

(ج)

تعديل جميع القوانيا التمييشية التا تقيد دون مسددددو حرية الوجدان والمعتقد الدينا

تمييش ما حيث المدو مقارنة بالخدمة العسكريةن

القيود التا تتعدي نطاق القيود الليقة التفسير التا تجيشها المادو  18ما العهدن

لموافا الجيش أو األما القوما أو السدددددددددجون أو خددمدات اإلنقدان ،ما بيا فخريا ،بحيدث تجيش لهم

العلوية فا منظمات دينية.
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حرية التعبير
-37

تشعر اللجنة بالقلق إزاد ما لي:
(ت)

تق ارير عن ته د دات وو االت تةويف ومر

ااق ات واعت دادات على الص حويين

والص ح يات ،بمن فيهل من اعملون على اإلنترنا ،والمدافعون عن وقو اإلنس ان ،وال

يما النس اد،

والمثليات والمثليون ومزدوجو الميي الجنس ي وم ا رو الهوية الجنس انية والناش ات والناش ون في مجاأ

ال يمة ،بمن فيهل من اشت لون بقرااا تتصي بعمليات تعد ن الذها؛
(ه)

ادعادات ا تةداج تو اج جنائية ،مثي ش هادة الزور وعدج امتثاأ األوامر القانونية الص ادرة

(ج)

ت از د عدد دعاو التشهير المدني المرفوعة على الصحويين والصح يات وو ائط اإلعالج

(د)

الرقابة التي تور ها الح ومة على و ائط اإلعالج في يا كوفيد( 19-المواد  2و7

عن الشرقة والعنع بممثلي السل ات ،لعرقلة تنش ة الصح يات والصحويين وكاح وريتهل في التع ير؛
وفرض عقو ات مالية ير متنا اة نتيجة لذلك؛
و 14و 19و 21و 22و.)26
-38

ينبغا أن تفعل الدولة الطرف ما يلا:
(ت)

االمتناق عا تخويم الصددددددددحفييا والصددددددددحفيات والمدافعيا والمدافعات عا حقوق

اإلنسددان والناةددطيا والناةددطات فا مجال البيئة الذيا يمارسددون حقهم فا حرية التعبير ،وعا تهديدهم
وملايقتهم واالعتداء عليهمن
(ه)

ندددددمان لجراء تحقيقات ةددددداملة ونشيهة فا جميع االنتهامات المقترفة فا حق أفراد

تلك الفئات بحيث يتسدددنى محاممة الجناو ومعاقبتهم بعقوبات تتناسدددب وخطورو جرائمهم وجبر ما أصددداح

اللحايا ما أنرارن
(ج)

ندمان عدم توايم األحكام الجنائية ودعاوي التشدهير المدنا التا يرفعها أةدخاا

عاديون على الصدددحفييا والصدددحفيات ووسدددائط اإلعالم أداو لقمع التقارير االنتقادية عا القلدددايا نات

المصلحة العامةن
(د)

تقديم تعويض كاف لوسددددددائط اإلعالم التا تعرنددددددت للرقابة نتيجة التدابير التقييدية

المفرطة المعتمدو فا سياق جائحة كوفيد.19-

الحق فا حرية التجمع السلما واإلفراط فا استخدام القوو
-39

تحيط اللجنة علما ق دد محاومات جنائية بس ا إفراع عناص ر الش رقة في ا تةداج القوة فالأ

اوتجاجات آذاركمارس  2008ووزيرانك ونين  2015وتموزك ولين  2016ونيس انكتقريي  ،2018وكذلك
ج ر األ

رار التي لحقا بعدد من الر حااا تو ت رهل ،ير تنها ال تزاأ تش عر بالقلق من عدج مس ادلة

مواوي إنواذ القانون في هذه الحاالت .وتش عر بالقلق تار ا بش أن القيود القانونية ير الم ررة المورو ة

على ممار ة ورية التجمل الس لمي في التعد الت التي تدفلا على قانون ورية التجمعات .ويس اورها
القلق ،إ

افة إلى ذلك ،إزاد التقارير التي تويد بما لي( :ت) تدفي الش رقة ير الم رر في المظاهرات

الس لمية وور ورها ير المتنا ا؛ (ه) واالوتجاز التعس وي والم وأ للمش اركين في التجمعات دون توفير
الر مانات القانونية األ ا ية؛ (ج) والمحاومات الجنائية للمش اركين في التجمعات؛ (د) وا تمرار عدج

تحقيق السل ات المةتصة بسرعة في انتهاوات الشرقة الحق في التجمل السلمي وتقدال الجناة إلى العدالة

(المواد  6و 7و 9و 10و 14و 19و.)21
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-40

تمشيا مع تعليق اللجنة العام رقم  ،)2020(37ينبغا للدولة الطرف أن تفعل اآلتا:
(ت)

تدددييم جهودهددا للدددددددددمددان محدداسدددددددددبددة جميع موافا لنفددان القددانون الددذيا ثبتددت

مسددددددددلوليتهم عا اإلفراط فا اسددددددددتخدام القوو خالل أحداا فنار/مارس  2008وحشيران/يونيه 2015
وتموي/يوليه  2016ونيسدددددان/أبريل  ،2018بما فيهم ما لديهم مسدددددلولية قيادية ،ومعاقبتهم المعاقبة

المناسبة ،وحصول جميع نحايا تلك األفعال على تعويلات كا ية وإعادو تأهيلهمن
(ه)

مراجعدددة التعدددديالت التا أدخلدددت على قدددانون حريدددة التجمعدددات بحيدددث تتوافق مع

(ج)

االمتناق عا التدخل رير المبرر فا ةددلون المشدداركيا فا التجمعات والحد ما حلددور

(د)

تولا النيدابدة العدامدة لجراء تحقيقدات نشيهدة وةددددددددداملدة ما دون لبطداء فا جميع ادعداءات

المادو  21ما العهدن

الشرطة فا المظاهرات السلميةن

اإلفراط فا اسددددددتخدام القوو واالعتقال واالحتجاي التعسددددددفييا على يد الموافيا الحكومييا أثناء االحتجاجات،

والحرا على مقاناو الجناو ،ومعاقبتهم لن ثبتت لدانتهم ،وتوفير سبل انتصاف مناسبة لللحايان
(ه )

أن تكون القوانيا واللوائ الوطنيدة المرتبطدة بداسدددددددددتخددام القوو متوافقدة تمدامدا مع

المبادئ األسدداسددية بشددأن اسددتخدام القوو واألسددلحة النارية ما جانب موافا لنفان القانون والتوجيهات

المتعلقة بحقوق اإلنسدان الصدادرو عا األمم المتحدو بشدأن اسدتخدام األسدلحة األقل فتكا فا سدياق لنفان

القانون ،وأن يتلقى جميع موافا لنفان القانون على الدوام تدريبا على استخدام القوو ،خاصة فا سياق

المظاهرات ،واسددتعمال وسددائل رير عنيفة ومكافحة الشددغب ،وااللتشام بمبدأي اللددرورو والتناسددب التشاما
صارما فا الممارسة العملية أثناء نبط األما لبان المظاهرات.

المشاركة فا الشلون العامة
-41

تالوظ اللجنة الجهود التي ت ذلها الدولة ال رع لتر

ية دامقراقيتها وزيادة ش وابية نظامها

االنتةاقي ،بس ي منها إدفاأ تعد الت على قانون االنتةابات وقانون األوزاه الس يا ية ،ير تنها تش عر
بالقلق إزاد ما لي:
(ت)

االفتقار إلى الشوابية في تمويي الحمالت االنتةاقية ،بيما قيي؛

(ه)

القيود التي ال م رر لها على الحق في الترش ح لالنتةابات الرئا ية والتش ريعية بس ا

(ج)

عدج إم انية وص وأ الناف ين الذ ن احتاجون إلى مس اعدة في التنقي إلى عدد ك ير

شروع األهلية الصارمة؛

من مراوز االقت ار (المواد  2و 25و.)26
-42

ينبغا أن توائم الدولة الطرف لوائحها وممارسددددددددداتها االنتخابية مواءمة تامة مع أحكام العهد،

بما فيها المادو  ،25بطرق منها ما يلا:
(ت)

التقيد التام بالكشددددف اإللشاما عا معلومات تمويل الحمالت لشيادو الشددددفا ية وتهيئة

(ه)

لعادو النظر فا القيود المفروندددددددة على الحق فا الترةدددددد لالنتخابات الرئاسدددددددية

(ج)

تمكيا جميع األةخاا نوي اإلعاقة ما دخول مرامش االقتراق.

اروف الحمالت على قدم المساواون

والتشرياية بحيث تتوافق مع أحكام العهدن

12

GE.21-17378

CCPR/C/ARM/CO/3

دال -النشر والمتابعة
-43

ينبغا للددولدة الطرف أن تنشدددددددددر على نطداق واسدددددددددع نا العهدد ،وبروتوكوليده االختيدارييا،

وتقريرهدا الددوري الثدالدث ،وهدذه المالحظدات الختداميدة ،بهددف التوييدة بدالحقوق المكرسدددددددددة فا العهدد فا
أوسداط السدلطات القلدائية والتشدرياية واإلدارية والمجتمع المدنا والمنظمات رير الحكومية العاملة فا

البلددد وعددامددة الجمهور .وينبغا للدددولددة الطرف أن تعمددل على ترجمددة التقرير الدددوري وهددذه المالحظدات
الختامية للى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

-44

ووفقدا للفقرو  1ما المدادو  75ما النظدام الدداخلا للجندة ،يتعيا على الددولدة الطرف أن تقددم،

بحلول  5تشددددددريا الثانا/نوفمبر  ،2024معلومات عا تنفيذ التوصدددددديات التا قدمتها اللجنة فا الفقرات 16

(العنف نددد المرأو) و( 40الحق فا حرية التجمع السددلما واإلفراط فا اسددتخدام القوو) و( 42المشدداركة
فا الشلون العامة) أعاله.

-45

وفا لطار جولة االسدتعراض المتوقعة للجنة ،سدوف تتلقى الدولة الطرف فا عام  2027قائمة

المسدددائل التا تلدددعها اللجنة قبل تقديم التقرير ،وينتظر أن تقدم ردودها فا رلدددون سدددنة على قائمة

المسدددائل التا سدددوف تشدددكل تقريرها الدوري الرابع .وتطلب اللجنة أيلدددا للى الدولة الطرف ،فا سدددياق

لعداد التقرير ،أن تتشددداور على نطاق واسدددع مع المجتمع المدنا والمنظمات رير الحكومية العاملة فا

البلدد .ووفقدا لقرار الجمايدة العدامدة  ،268/68يبلغ الحدد األقصدددددددددى لعددد كلمدات التقرير  21 200كلمدة.
وسوف يجري الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف فا عام  2029فا جنيم.
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