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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

     والعشرون الثالثة الدورة 
    2٠1٥تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان   
 5والفقدرة  5/1مرفدق ردرار مجلدس حقدوق اإلنسدان )ب( مد  15وفقاً للفقدرة 

 16/21م  مرفق ررار المجلس 
 

 جورجيا  
  

 يف مبا اخلاصة، واإلجراءات املعاهدات، هيئات تقارير يف الواردة للمعلومات جتميع التقرير هذا  
اإلنقـا،، لك املالحظات والتعليقـات الـواردة مـن الدولـة املعويـة ويف تقـارير املاوسـية القـامية  قـو  ذ

 با د تقيُّدا   موجز شكل يف ُمقدم والتقرير  ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة.
وثيقــــة املرجعيــــة. ال إىل الرجــــو  يُرجــــ  الكامــــل، الــــو  علــــ  ولالطــــال . الكلمــــات لعــــدد األقصــــ 

مية  قـــو  اإلنقـــا، يتضـــمن التقريـــر ايـــة جراء او وجوـــات نظـــر او اقةاحـــات مـــن املاوســـية القـــا وال
خبــالم مــا يــرد مووــا يف التقــارير والليانــات العلويــة الصــادرة عــن املاوســية. وهــو يتلــع هيكــل امللــاد  

. وقــد ذُتــرت علــ   ــو 17/119التوجيويــة العامــة الــد اعتمــدها  لــس حقــو  اإلنقــا، يف مقــرر  
عيـ  يف إعـداد التقريـر دوريـة و مووجي يف حواشي هناية الو  مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر. ور 

           االستعراض والتطورات الد حدث  يف تلك الاةة.

 
  



 A/HRC/WG.6/23/GEO/2 
 

2/21 GE.15-14249 
 

 المعلومات األساسية واإلطار -أوالً  
 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 

 ا الة يف اثواء اجلولة القابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل يُصد  عليوا/مل تُقلل االستعراض

االنضـــمام  التصـــديق او
 اخلالفة او

االتااقيــة الدوليــة للقضــاء علــ  ليــع اشــكا  
 (1999التمييز العوصري )

العوــــد الــــدوا اخلــــات بــــا قو  االقتصــــادية 
 (1994واالجتماعية والثقافية )

ــــــــا قو  املدنيــــــــة  ــــــــدوا اخلــــــــات ب العوــــــــد ال
 (  1994والقياسية )

ــــدوا  الربوتوتــــو  االرتيــــاري الثــــاين للعوــــد ال
 (1999) اخلات با قو  املدنية والقياسية

اتااقيــــة القضــــاء علــــ  ليــــع اشــــكا  التمييــــز 
 (1994سد املراة )

 (1994اتااقية مواهضة التعذيب )
الربوتوتـــــــــو  االرتيـــــــــاري التااقيـــــــــة مواهضـــــــــة 
التعذيب وغري  من سروب املعاملة او العقوبة 

 (2٠٠٥لالإنقانية او املويوة )القاسية او ا
 (1994اتااقية حقو  الطال )

الربوتوتو  االرتياري التااقيـة حقـو  الطاـل 
بشـــب، بيـــع األطاـــا  واســـت ال  األطاــــا  يف 

 (2٠٠٥الل اء ويف املواد اإلباحية )

التااقيــــــة  الربوتوتــــــو  االرتيــــــاري
حقـــــــو  الطاـــــــل بشـــــــب، اشـــــــةا  
 األطاــــا  يف املوا عــــات املقــــلحة

(2٠1٠) 
 اتااقيـــــــة حقـــــــو  األشـــــــخات ذوي

 (2٠14اإلعاقة )

االتااقيـــــة الدوليـــــة  مايـــــة حقـــــو  ليـــــع 
 العما  املواجرين وافراد اسرهم

 االتااقيـــة الدوليـــة  مايـــة ليـــع األشـــخات
 من االرتااء الققري 

 

التحاظات و/او 
 اإلعالنات

الربوتوتــــــــــو  االرتيــــــــــاري التااقيــــــــــة  
حقـــــــــو  الطاـــــــــل بشـــــــــب، اشـــــــــةا  

املوا عــــــــات املقــــــــلحة  األطاــــــــا  يف
(، ا ــد األد  2)3 )إعــال،، املــادة

 (  2٠1٠عاما ،  18 لتجويدالقن 
اتااقيـــة حقـــو  األشـــخات ذوي 

  (2٠14، 12اإلعاقة )إعال،، املادة 
إجــــــــــراءات الشــــــــــكاو  

 واإلجـراءات اتوالتحقيق
 (3)العاجلة

االتااقيــة الدوليــة للقضــاء علــ  ليــع اشــكا  
 (2٠٠٥) 14التمييز العوصري، املادة 

ــــاري األو  امللحــــق بالعوــــد  الربوتوتــــو  االرتي
الـــــدوا اخلـــــات بـــــا قو  املدنيـــــة والقياســـــية 

(1994) 
الربوتوتو  االرتياري التااقية القضاء علـ  
ليـــــع اشـــــكا  التمييـــــز ســـــد املـــــراة، املـــــادة 

8 (2٠٠2) 

تـو  االرتيـاري للعوــد الـدوا اخلــات الربوتو  
 با قو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
العوــــد الـــــدوا اخلــــات بـــــا قو  املدنيـــــة 

 41والقياسية، املادة 
الربوتوتـــــو  االرتيـــــاري التااقيـــــة حقـــــو  

 الطال املتعلق بإجراء تقدمي اللالغات
االتااقيـــــة الدوليـــــة  مايـــــة حقـــــو  ليـــــع 

 وافراد اسرهمالعما  املواجرين 
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 ا الة يف اثواء اجلولة القابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل يُصد  عليوا/مل تُقلل االستعراض

 2٠اتااقيـــــــــــة مواهضـــــــــــة التعـــــــــــذيب، املـــــــــــادة  
 (2٠٠٥)22و 21املادتا، ( و 1994)

ــــــــــة حقــــــــــو   ــــــــــاري التااقي الربوتوتــــــــــو  االرتي
 (2٠٠9 ،األشخات ذوي اإلعاقة، )التوقيع

الربوتوتـــــو  االرتيـــــاري التااقيـــــة حقـــــو   
 (2٠٠9األشخات ذوي اإلعاقة )التوقيع، 
األشـــخات االتااقيـــة الدوليـــة  مايـــة ليـــع 

 من االرتااء الققري
  

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  
 

 ا الة يف اثواء اجلولة القابقة 
اإلجــــــــراءات املتخــــــــذة بعــــــــد 

 مل يُصد  عليوا  االستعراض
التصديق او االنضمام 

 اخلالفة او
 اتااقية موع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقلة عليوا

 اجلوائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة 
 (4)بروتوتو  بالريمو

املتعلقـة بوسـع الالجئـب وبروتوتو ـا  19٥1اتااقيـة عـام 
 1967اإلسايف لعام 

ـــــات جويـــــ  امل ررـــــة   1949اغقـــــطس جب/ 12اتااقي
 (٥)والربوتوتوال، اإلسافيا، األو  والثاين

 (6)االتااقيات األساسية ملوظمة العمل الدولية
 التمييز يف  ا  التعليماتااقية اليونقكو ملكافحة 

املتعلقــة  19٥4اتااقيــة عــام 
مبرتـــــــز األشــــــــخات عــــــــدميي 

 (2٠11اجلوقية )
خلاــ   1961اتااقيــة عــام 

حــــــــاالت انعـــــــــدام اجلوقـــــــــية 
(2٠14) 

اتااقيتـــــــــــا موظمـــــــــــة العمـــــــــــل 
 (7)189و 169 الدولية رقما

  
، شجع  اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز سد املـراة جورجيـا علـ  التصـديق 2٠14عام  يف -1

علــــ  االتااقيــــة الدوليــــة  مايــــة حقــــو  ليــــع العمــــا  املوــــاجرين وافــــراد اســــرهم والربوتوتــــو  االرتيــــاري 
، شــجع  جلوـــة 2٠11ويف عـــام  .(8)الققــري االرتاـــاءلالتااقيــة الدوليــة  مايـــة ليــع األشـــخات مــن 

لقضاء عل  التمييز العوصري جورجيا عل  التصـديق علـ  االتااقيـة الدوليـة  مايـة حقـو  ليـع العمـا  ا
 .(9)املواجرين وافراد اسرهم

بالتصديق عل  اتااقية موظمـة  واوص  اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز سد املراة جورجيا -2
 .(1٠)(183)رقم  2٠٠٠العمل الدولية  ماية األمومة، 

فريق األمم املتحدة القطري جورجيـا بالتصـديق علـ  اتااقيـة  لـس اوروبـا بشـب، موـع   واوص -3
 .(11)ومكافحة العو  سد املراة والعو  املوزا

واوص  ماوسية األمم املتحـدة القـامية لشـ و، الالجئـب جورجيـا باالنضـمام إىل االتااقيـة األوروبيـة  -4
 .(12)بشب، تاادي وقو  حاالت انعدام اجلوقية يف سيا  رالفة الدو بشب، اجلوقية واتااقية  لس اوروبا 

واوص  اللجوة املعويـة بالقضـاء علـ  التمييـز العوصـري جورجيـا بالتصـديق علـ  امليثـا  األورو   -٥
 .(13)لل ات اإلقليمية او ل ات األقليات

رميـة اإللكةونيـة اجلواوص  ناس اللجوة جورجيا بب، تصد  عل  اتااقية  لس اوروبا بشب،  -6
 .(14)وبروتوتو ا اإلسايف
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        العامة السياسة وتدابير اإلنسان لحقوق األساسية والبنية المؤسسي اإلطار -باء  
 

 (1٥)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  
 

 (16)اثواء اجلولة ا الية ا الة يف    ا الة يف اثواء اجلولة القابقة  امل سقة الوطوية  قو  اإلنقا،
 (2٠13)ال   (2٠٠7)ال   مكتب احملامي العام

  
، رحل  اللجوة املعوية حبقو  اإلنقـا،، واللجوـة املعويـة بالقضـاء علـ  التمييـز 2٠14يف عام  -7

ســد املـــراة، وماوســـية األمــم املتحـــدة القـــامية  قــو  اإلنقـــا، باعتمـــاد االســةاتيجية الوطويـــة  قـــو  
 .(17)2٠1٥-2٠14ورطة العمل الوطوية  قو  اإلنقا،  2٠2٠-2٠14للاةة اإلنقا، 

الاريـق القطـري واللجوـة املعويـة حبقـو  اإلنقـا، باعتمـاد قـانو، القضـاء علـ   وقد رّحب تل مـن -8
وصـــ  ا. و (18)دور امـــب املظـــامل يف رصـــد التوايـــذونوهـــا بـــ، 2٠14ليـــع اشـــكا  التمييـــز يف ايار/مـــايو 

. (19)كومــة بــالوظر يف القــلل الكايلــة بتوســيع نطــا  القــانو، ليشــمل القطــا  اخلــاتاملاــوض القــامي ا 
اللجوة جورجيا عل  حتقب تشريعاهتا املواهضـة للتمييـز ومواصـلة تزويـد مكتـب امـب املظـامل مبزبـد  وحث 

لزمــة اللجوــة انــب يول ــي جلورجيــا ا،  كــن مكتــب احملــامي العــام مــن إصــدار جراء مرات . و (2٠)مــن املــوارد
 .(21)وتقدمي طلب بدء اإلجراءات القانونية، او إنشاء هيئة رصد مقتقلة وموحوا مثل هذ  الصالحيات

اللجوـــة املعويـــة بالقضـــاء علـــ  التمييـــز ســـد املـــراة ا،  لـــس املقـــاواة بـــب الحظـــ  ويف حـــب  -9
هنـا اعربــ  عــن فإاجلوقـب حــ  يف الـدعوة إىل ملــادرات تشـريعية عديــدة تراعـي الاــوار  بـب اجلوقــب، 

بــب، تعــز  جورجيــا اجمللـس وبــب، توشــة جليــة وطويــة اوصــ  اجمللــس إىل املــوارد الكافيـة. و فتقــار الاسـاوا 
 اوتوايـذها ورصـده بتوقـيق سياسـات املقـاواة بـب اجلوقـمـن اجـل طـار القـلطة التوايذيـة إيف شاملة 

 .(22)بشكل فعا 
القـلمي وتكـوين اجلمعيـات ا كومـة علـ   املقرر اخلات املعين با ق يف حرية التجمعحث و  -1٠

احــزاب املعارســة، بشــكل وــا  يــادة اجلوــود الراميــة إىل ســما، وصــو  ليــع األحــزاب القياســية، مبــا في
حقيقي وعل  قدم املقاواة مع غريها إىل موارد الدولة للحملة االنتخابيـة. وقـا  إ، مـن األ يـة مبكـا، 

 .(23)دولة بوسوحتعري  اخلط الااصل بب ا زب ا اتم وال
موظمـــة األمـــم املتحـــدة للةبيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونقـــكو( بتشـــجيع جورجيـــا علـــ  اوصـــ  و  -11

 .(24) يادة تعزيز التعليم والتدريب يف  ا  حقو  اإلنقا،
  

    اإلنسان حقوق آليات مع التعاون  -ثانياً  
 
املــدة عــن توايــذ توصــيات االســتعراض ، قــدم  جورجيــا تقريرهــا املرحلــي ملوتصــ  2٠13يف عــام  -12

  .(2٥)الدوري الشامل
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    المعاهدات هيئات مع التعاون -ألف  
 

    اإلبالغ حالة  -1 
 

 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة 

 يف االستعراض القابق
جرر تقرير قُدم موذ 
    حالة اإلبالغ  جرر مالحظات رتامية االستعراض القابق

 جلوة القضاء عل  التمييز
  العوصري

التقريـــرا، القـــابع والثـــامن يوتظـــرا،  2٠11سلتمرب /ايلو  2٠14 2٠٠٥اغقطس /جب
 الوظر فيوما

اللجوـــــة املعويـــــة بـــــا قو  
االقتصــادية واالجتماعيــة 

 والثقافية

تــــبرر تقــــدمي التقريــــر الثالــــث موــــذ  - - 2٠٠2نوفمرب /الثاين تشرين
 2٠٠7 عام

حبقـــــــو  اللجوـــــــة املعويـــــــة 
 اإلنقا،

حيــل موعــد تقــدمي التقريــر اخلــامس   2٠14يوليب / و  2٠12 2٠٠7اتتوبر /األو  تشرين
     2٠19يف عام 

اللجوـــــة املعويـــــة بالقضـــــاء 
   عل  التمييز سد املراة

 2٠18 نوفمرب/تشرين الثاين 2٠14يوليب / و  2٠12 2٠٠6اغقطس /جب

تـــبرر تقـــدمي التقريـــر اخلـــامس موـــذ  - - 2٠٠6مايو /ايار   جلوة مواهضة التعذيب
)تــا، يول ــي تقدميــب  2٠1٥ عــام

 (2٠11اوال  يف عام 
مل يُوظــــــر بعــــــد يف التقريــــــر الرابــــــع،  - 2٠14 2٠٠8يونيب /حزيرا،  جلوة حقو  الطال

تـــبرر تقـــدمي التقريـــر األوا بشـــب، 
الربوتوتــــــــو  االرتيــــــــاري التااقيــــــــة 
حقو  الطال بشـب، بيـع األطاـا  

األطاـــا  يف الل ـــاء ويف واســـت ال  
، 2٠٠7املواد اإلباحية، موـذ عـام 

وتقــــــــــــدمي التقريــــــــــــر األوا بشــــــــــــب، 
الربوتوتــــــــو  االرتيــــــــاري التااقيــــــــة 
حقــــــــو  الطاــــــــل بشــــــــب، اشــــــــةا  
األطاــــا  يف املوا عــــات املقــــلحة، 

 2٠12 موذ عام
اللجوـــــــة املعويـــــــة حبقـــــــو  
 األشخات ذوي اإلعاقة

 حيل موعد تقـدمي التقريـر األوا يف - - -
   2٠16 عام

 الردود على طلبات المتابعة التي حددتها هيئات المعاهدات-2 
 املالحظات اخلتامية  

 
 تاريخ التقدمي املوسو  موعد التقدمي هيئة املعاهدة

 جلوـة القضــاء علــ  التمييــز
  العوصري

مشــرو  قــانو، بشــب، الالجئــب  عالرومــاع عــدميو اجلوقــية فئــة 2٠12
 (26)والوسع اإلنقاين

- 

اللجوـــــــــة املعويـــــــــة حبقـــــــــو  
 اإلنقا،

العو  املوزاع التحقيق يف الشكاو  سد موظاي إنااذ   2٠٠8
     (27)يف القجو، القوانبع االتتظاظ

بعــــــــــد يف  ع مل يلـــــــــ (28)2٠٠9
 (29)مزيد من معلومات املتابعة

 (31)2٠1٥ (3٠)حملاب اتاالحتجا  اإلداريع احملاتمات امام هيئ 2٠1٥ 
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املعويــــــة بالقضـــــــاء اللجوــــــة 
   عل  التمييز سد املراة

ــــاة القياســــية  العوــــ  ســــد املــــراةع  2٠16 مشــــارتة املــــراة يف ا ي
     (32)والعامة

- 

ملـــــوظاب املكلاــــب بإناـــــاذ القـــــوانبع ســــلو  امدونــــة قواعـــــد  2٠٠7   جلوة مواهضة التعذيب
ــــبع  االســــتعانةحقــــو  احملتجــــزين يف  التحديــــد مبحــــام وطلي

مــــــوظاي القــــــجو،ع حــــــاالت الوفــــــاة اثوــــــاء الواســــــ   ويــــــة 
 (33)الوقاء احملتجزات عاالحتجا 

- 
طلــــــــــــــب تقــــــــــــــدمي مزيــــــــــــــد مــــــــــــــن 

 (34)املعلومات

  
   (3٥)  التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء  

 
 ا الة الراهوة    ا الة يف اثواء اجلولة القابقة  

 نعم نعم دعوة دائمة
 (2٠٠٥تعذيب )ال اجري الزيارات الد 

 (2٠٠8-2٠٠٥املشردو، دارليا  )
 (2٠11تعقاي )الحتجا  الا

 (2٠12) حرية التجمع القلمي وتكوين اجلمعيات
 (2٠13و 2٠٠9شردو، دارليا  )امل

 (2٠1٥التعذيب )
     استقال  القضاة واحملامب  تعقايالحتجا  الا الزيارات املتاق عليوا من حيث امللدا

 بيع األطاا 
     ردمات امليا  والصرم الصحي 

 - حرية الدين الزيارات الد طلب إجراؤها
الردود عل  رسائل االدعاء والوداءات  

     العاجلة
 .ورّدت ا كومة عل  مخس مووا .اثواء الاةة قيد االستعراض، اُرسل  س  رسائل

  
 اإلنسانألمم المتحدة السامية لحقوق االتعاون مع مكتب مفوضية  -جيم 

 
موطقــة لي طـي  مقتشـار رفيـع املقـتو   قــو  اإلنقـا، ،يف تليليقــي 2٠٠7موـذ عـام  ،ُعـب -13

  .(36)جووب القوقا 
والالجئـب مـن اخبا يـا، ا  عـن حالـة املشـردين دارليـ 2٠1٥يف تقرير  لعـام  ،ودعا األمب العام -14

اوســـية األمـــم القـــماح ملاجلووبيـــة، ليـــع اصـــحاب املصـــلحة إىل  جبورجيـــا وموطقـــة تقخيوااا/اوســـيتيا
دو، عــائق وذلـــك لتمكيووــا مـــن رصــد حالـــة بالـــدرو  إىل املوطقــة املتحــدة القــامية  قـــو  اإلنقــا، 

 .(37)حقو  اإلنقا، واإلبالغ عووا ومعاجلتوا
  

 القددددانون مراعدددداة مددددع ،اإلنسددددان بحقددددوق المتعلقددددة الدوليددددة االلتزامددددات تنفيدددد  -ثالثاً  
 التطبيق الواجب اإلنساني الدولي

 
    دم التمييزوع المساواة -ألف  

 
( ورطـة 2٠1٠اللجوـة املعويـة حبقـو  اإلنقـا، باعتمـاد قـانو، املقـاواة بـب اجلوقـب )رحل   -1٥

الاريــــق القطــــري علمــــا  واحــــا   .(38)2٠16-2٠14العمــــل الوطويــــة للمقــــاواة بــــب اجلوقــــب للاــــةة 
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جــدو   عــن القلــق أل، موســو  املقــاواة بــب اجلوقــب ال ميثــل اولويــة يفإال انــب اعــرب بالتقــدم احملــر ، 
وص  بتحقب قـانو، املقـاواة بـب ا. و (39)اخلططلتوايذ آلليات و قلة األموا  املتاحة لاعما  التومية ول

اللجوـة جورجيـا علـ  وحثـ  . (4٠)التمييـز اجلوقب لكي يتطابق مـع قـانو، القضـاء علـ  ليـع اشـكا 
مكافحة املواق  األبوية والقوالب الومطية بشـب، ادوار ومقـ وليات املـراة والرجـل، وةارسـة اإلجوـاض 

  الاريـــق القطـــري علمـــا  بـــاألمر الصـــادر يف تشـــرين األو /واحـــا  . (41)االنتقــائي بقـــلب جـــوس اجلوـــب
صـطواعي ل ـرض ارتيـار نـو  اجلـوس، اء ا مل بشكل االذي يقضي باملعاقلة عل  إهن 2٠14اتتوبر 

 .(42)قدم توصيات ارر  بشب، هذ  املقبلةو 
ـــة بالقضـــاء علـــ  التمييـــز العوصـــري عـــن القلـــق إ اء ورود تقـــارير تتعلـــق اعربـــ  و  -16 اللجوـــة املعوي

، وتقــارير بالقوللــة الومطيــة واألحكــام املقــلقة والتصــورات اخلاطئــة عــن افــراد األقليــات العرقيــة والديويــة
 .2٠٠8"اعـــداء" بعـــد الوـــزا  املقـــل  الـــذي نشـــب يف عـــام نعـــ  بعـــ  افـــراد األقليـــات ختلـــع علـــ  

العالقـات بـب األعـرا ، وبـب، حتـذم اإلشـارات إطـار بب، تعز  جورجيا التعايش القـلمي يف اوص  و 
حظـات اخلتاميـة . واشـارت جورجيـا يف تعليقاهتـا علـ  املال(43)املويوة إىل األقليـات يف الكتـب املدرسـية

عـــداء" وا، التقـــارير املقدمـــة مـــن باأل" تقـــارير تصـــ  بعـــ  افـــراد األقليـــات ايانـــب مل تـــرد إىل للجوـــة، 
 .(44)خمتل  املوظمات الدولية ت تد مالحظات الدولة

اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز العوصري عن قلقوا أل، القانو، اجلوائي ال حيظـر اعرب  و  -17
وال نشـــر األفكـــار القائمـــة علـــ  التاـــو  العوصـــري ومظـــاهر التعلـــري عـــن  ا ،العوصـــري عمومـــاخلطـــاب 

جورجيــــا بتعــــديل القــــانو، اجلوــــائي اوصــــ  الكراهيــــة العوصــــرية والتحــــري  علــــ  التمييــــز العوصــــري. و 
ليتضـمن هـذا ا ظـر، وبـإدرار تعريـ  واسـ  للتمييـز امللاشـر وغـري امللاشـر واالعـةام باألسـس العرقيــة 

 .(4٥)عاما  ا  مشددا  ثوية باعتلارها ظرفلديوية او القومية او اإلاو ا
شـــوادات مـــيالد. لمـــن األطاـــا   عـــدد تلـــريلعـــدم امـــتال  عـــن القلـــق ذاهتـــا اللجوـــة اعربـــ  و  -18
جورجيـــا باختـــاذ ليـــع التـــدابري الال مـــة لتقـــجيل املواليـــد، وال ســـيما اطاـــا  األقليـــات الـــذين اوصـــ  و 

ســما، إصــدار شــوادات املــيالد وغريهــا مــن الوثــائق جلميــع ابوــاء و  الللــد، يولــدو، يف موــاطق نائيــة مــن
 .(46)اقلية الروما

اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز سد املـراة جورجيـا إىل إل ـاء القيـود املاروسـة علـ  دع  و  -19
 .(47)ا صو  عل  وثائق ا وية مل ايري ا وية اجلوقانية

ات ومزدوجــات امليـل اجلوقــي واملتحــوالت  اء مـا تتعــرض لــب املثليـن قلقوــا إاللجوــة عـاعربـ  و  -2٠
الاريـق القطــري إىل جانــب اللجوـة املعويــة حبقـو  اإلنقـا،  وحثــ . (48)جوقـيا  مـن عوــ  بـدين وحتـر 

جورجيا علـ  مكافحـة الوصـم االجتمـاعي للمثليـة اجلوقـية او ا دواجيـة امليـل اجلوقـي او م ـايرة ا ويـة 
اخلطــاب الــذي حيــّرض علــ  الكراهيــة او التمييــز او العوــ  ســد األشــخات علــ  اجلوقــانية، وتــذلك 

 .(49)اساس ميلوم اجلوقي او هويتوم اجلوقانية
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    ياة والحرية وأمنه الشخصيالح في الفرد حق -باء  
 
القضـاء علـ  حـاالت بالعمـل علـ  الاريق العامل املعين باالحتجـا  التعقـاي جورجيـا اوص   -21

يف هـــذ  ا ـــاالت مـــن اجـــل املواســـلة املتعمقـــة تحقيقـــات الة القـــجواء واحملتجـــزين وإجـــراء ســـوء معاملـــ
ت ســوء املعاملـة لضــما، االدعـاءات والتقـارير املتعلقــة حبـاالبشــب،  التحقيـقمقـاءلة مرتكليوـا. ويول ــي 

 .(٥٠)من دستور جورجيا 17لتزامات الدولة مبوجب اتااقية مواهضة التعذيب واملادة التقيد با
اللجوة املعوية حبقو  اإلنقا، عن قلقوا ألنب مل يتم الل  بعد يف بع  التحقيقات، اعرب  و  -22
يف االســـتخدام املاــر  للقـــوة مــن جانـــب املكلاــب بإناـــاذ القــوانب ومـــوظاي القــجو، اثوـــاء  ســيما الو 

 ، وتاريـــق املظـــاهرات2٠٠6وقعـــ  يف القــجو،، وســـوء معاملـــة القــجواء يف عـــام  اســطرابات حمـــددة
باســتخدام العوــ  واألحــداو الــد وقعــ  يف مرييــد وتــاراليد يف  2٠11و 2٠٠9القــلمية يف عــامي 

جورجيا عل  إنشاء هيئـة مقـتقلة حث  . و بدنيا  ولاظيا   فيوا عل  صحايب ياعتد، الد 2٠12عام 
او املويوـة مـن وحمايدة للتحقيق يف ادعاءات إساءة املعاملة، مبا يف ذلك التعذيب واملعاملـة الالإنقـانية 

جانب الشرطة وغريهم مـن مـوظاي إناـاذ القـانو،، واسـتكما  التحقيقـات يف هـذ  ا ـاالت دو، اي 
تــبرري ال مــربر لــب، وحماتمــة اجلوــاة، وفــرض عقوبــات تتواســب مــع رطــورة افعــا م، يف حالــة إدانــتوم، 

ا، مـن شـب، مثـل  ،2٠14وذتر املاـوض القـامي، يف عـام  .(٥1)وتوفري سلل انتصام فعالة للضحايا
علــ   هــذ  ا يئــة ا، تقــاعد علــ  إ الــة الشــكو  والريلــة بشــب، ادعــاءات ســوء املعاملــة وحــث ا كومــة

 .(٥2)التعجيل بتدريب احملققب
يف ادعـاءات التعـذيب  يف تثـري مـن األحيـا،، ،لعـدم التحقيـقعـن القلـق ذاهتا اللجوة اعرب  و  -23

ويوـــة، مبوجـــب مـــواد القـــانو، اجلوـــائي الـــد تتعلـــق بتجـــاو  وغـــري  مـــن ســـروب املعاملـــة الالإنقـــانية او امل
جورجيـا علـ  سـما، مقاسـاة  وحثـ الصالحيات الرمسية، والتعذيب، واملعاملة الالإنقانية او املويوة. 

الكـ  املق ولب عن حاالت التعذيب وسوء املعاملة مبوجب املواد ذات الصلة مـن القـانو، اجلوـائي، و 
 .(٥3)صرامة إطار األحكام الد تو  عل  عقوبات اقل عن تصوي  هذ  اجلرائم يف

اللجوة ايضا  عن القلق إ اء وجود عشرات اآلالم من الشكاو  املقدمة إىل مكتب اعرب  و  -24
اتمــات غــري احمل، مبــا يف ذلــك 2٠12املــدعي العــام املتعلقــة باالنتواتــات املرتكلــة قلــل انتخابــات عــام 

جورجيـــا علـــ  مواصــــلة حثـــ  املعاملـــة واملصــــادرة غـــري القانونيـــة. و عادلـــة، واعمـــا  التعـــذيب وســـوء ال
التحقيــق يف االنتواتــات القــابقة، وتاــادي تــر  االنطلــا  ببهنــا تقــتخدم تعقــاب سياســي، بــالوظر إىل 

 .(٥4)2٠12ا، هذ  االنتواتات ارتكل  قلل عام 
وغري  مـن سـروب املعاملـة ، اثىن املقرر اخلات املعين مبقبلة التعذيب 2٠1٥ويف جذار/مارس  -2٥

ـــة القاســـية او الالإنقـــانية او املويوـــة علـــ  إحـــا ات جورجيـــا يف  ـــا  معاملـــة القـــ جواء موـــذ او العقوب
وحدد  اال  للتحقب فيما يتعلق بالقجواء املودعب يف  2٠12عام الد اجري  االنتخابات الربملانية 

هـو تقييـد اليـوم ملـدة سـاعة واحـدة يف ةي  للـا لس االحتيـاطي حيـث را  ا، القـماح  ـم بـاخلرور 
واوصـ  بزيـادة عـدد املكاملــات ا اتايـة والزيـارات الـد ُيقـم  مــا  ـذ  اجملموعـة مـن احملتجــزين.  .ماـر 
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جورجيا بتعزيز اجلوود لضما، االمتثـا  للمعـايري الدوليـة علـ  الوحـو امللـب ا  واوص  املقرر اخلات ايض
ا  يف حاالت التعذيب وغري  من سروب املعاملة او العقوبة القاسـية او يف الدليل بشب، التحقيق الاع

الالإنقـــانية او املويوـــة )بروتوتــــو  اســـطولو (. وذتــــر انـــب  ــــ  مالحقـــات قضــــائية عديـــدة وصــــدرت 
غــري انــب ال  ا  إدانــات عديــدة علــ  اعمــا  التعــذيب وســوء املعاملــة الــد وقعــ  يف املاســي القريــب، 

وال يــزا  مئــات مــن الضــحايا مــا  الــ  مطروحــة ن ا ــاالت املوروثــة مــن القــابق تلــرية مــ  ا  هوــا  اعــداد
. وشجع املقـرر اخلـات القـلطات علـ  تعزيـز اإلصـالحات فعالةانتصام ا صو  عل  وسيلة يوتظرو، 
ليـع اصـحاب املصـلحة املعويـب يف عمليـة سـما، املقـاءلة إلشـرا  سياسـة الدولـة املدرلـة علـ  األررية 

 .(٥٥)وموع إساءة املعاملة يف املقتقللعن التعذيب 
اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز العوصري عن القلق إ اء االدعاءات بتعـرض افـراد اعرب  و  -26

األقليــات واألجانـــب لالعتقــا  التعقـــاي وســوء املعاملـــة علــ  يـــد املــوظاب املكلاـــب بإناــاذ القـــوانب. 
، وبب، حيةم املوظاـو، املكلاـو، بإناـاذ القـوانب احةامـا   جورجيا بب، توظر يف هذ  االدعاءاتاوص  و 

يوتمــو، ن اللجوــة علـ  توظيــ  افـراد ةــشـجع  . و اإلنقــانية تـامال  حقــو  افـراد األقليــات واألجانـب
 .(٥6)ت العرقية يف قوات الشرطةاألقلياإىل 
اجملتمـع املـدين  الاريق العامل املعين باالحتجا  التعقاي ا كومة بـب، تكاـل مشـارتةاوص  و  -27

يف هـــذا  ،، وا، تكاـــلمـــا يـــدور فيوـــا بصـــورة موتظمـــة يف رصـــد خمـــافر الشـــرطة والقـــجو، والتحقيـــق يف
وصو  موظمات اجملتمع املدين )غري تلك املمثلة يف اآللية الوقائية الوطويـة( إىل ليـع األمـاتن  ،الصدد

 .(٥7)اشخات واواملرافق الد حيتجز في
علـ  قـانو،  2٠14حبقـو  اإلنقـا، بالتعـديالت الـد ادرلـ  يف عـام  اللجوة املعويةرحل  و  -28

القـماح للعــائالت اللجوـة املعويـة بالقضـاء علـ  التمييـز سـد املـراة جورجيـا علـ  حثـ  . و (٥8)القـجو،
 .(٥9)حملتجزاتبزيارة الوقاء ا

قـــانو، اللجوـــة املعويـــة بالقضـــاء علـــ  التمييـــز ســـد املـــراة باعتمـــاد التعـــديالت علـــ  الرحلـــ  و  -29
 ورحلــ . (6٠)، الــذي يــو  علــ  احكــام حتــدد نطــا  واشــكا  العوــ  املوــزا2٠12اجلوــائي يف عــام 

العوــ   العوــ  املوــزا وتــدابري التوايــذ املتعلقــة حبمايــة ســحاياالراميــة إىل مكافحــة خبطــة العمــل ا  ايضــ
ــــزا، و  .(61)2٠1٥-2٠13 املوــــزا للاــــةة ــــ  املو ــــق القطــــري توصــــيات ملعاجلــــة العو ومووــــا قــــدم الاري
بشــب، ا اجــة إىل إنشــاء جليــات لرصــد إناــاذ األوامــر املتعلقــة باــرض القيــود وتــوفري ا مايــة توصــيات 

 واوصـ . (62)الشـرطة متخصصـة يف  ـاالت العوـ  املوـزا والعوـ  اجلوقـاينإطـار وإنشاء وحدات يف 
إىل  عز  قدرات املوويب يف حتديد هوية األطاا  سحايا العو  وإحالتومالاريق القطري جورجيا بب، ت

 .(63)تطوير التدريبباضل ومحايتوم  مرافق العالر
اللجوـــة مـــع القلـــق ايضـــا  ا، العقوبـــة اللدنيـــة، وال ســـيما يف املوـــز ، ال تـــزا  تُقلـــل الحظـــ  و  -3٠

الكّ  جورجيـا بـاوصـ  وصـياء. و و ارس تشكل تقليدي من اشكا  العقاب الذي يوقعـب اآلبـاء واأل
 .(64)العقوبة اللدنية يف ليع القياقات وبالتشجيع عل  اشكا  التبديب الد ال تقوم عل  العو عن 
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مـن الوقـاء  تزايـد اعـداداللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز سـد املـراة عـن القلـق إ اء اعرب  و  -31
ســـحايا األشـــكا  األرـــر  مـــن العوـــ . مـــن قـــاء الـــالُ يُقـــتلن علـــ  يـــد ا واجوـــن او شـــرتائون، والو

جورجيــــا، يف للـــة امــــور، علـــ  ســــما، إجـــراء حتقيــــق فعـــا  يف حــــاالت العوـــ  ســــد املــــراة، حثّـــ  و 
 لضــحايالومقاســاة اجلوــاة ومعــاقلتوم بعقوبــات تتواســب مــع رطــورة اجلرميــة وتقــدمي التعــوي  املواســب 

 .(6٥)ومحايتوم ومقاعدهتم
جورجيـا مبوـع هـذا اوصـ   وار األطاـا ، و  قلقوـا السـتمرار ةارسـة عـنذاهتـا اللجوـة اعرب  و  -32

جورجيا عل  تعديل القانو، املدين حبيث حث  . و (66)ثويةن الزوار يف صاوم ليع الائات اإلالوو  م
ا صـــو  علــــ  إذ، قضــــائي يف  ســــوة 18و 16يشـــة  للــــزوار بـــب اشــــخات تــــةاوح اعمـــارهم بــــب 

حكام عن احملاتم إال بعد ا، يعـرب الطاـل عـن مثل هذ  األصدور ستثوائية وسما، عدم الظروم اال
الاريــق القطــري علمــا  بــاإلجراءات الــد اختــذهتا جورجيــا، حــا  . وا(67)موافقتــب شخصــيا  امــام احملكمــة

الـد تـو  علـ   2٠14القانو، اجلوـائي يف تشـرين األو /اتتـوبر املدرلة عل  تعديالت اليف ذلك  مبا
ل  إترا  شخ  عل  الزوار، وعل  تقـدمي املزيـد مـن التوصـيات ملعاجلـة  وار فرض عقوبات جوائية ع

 .(68)األطاا 
اطاــا  يعيشــو، يف وجــود اللجوــة املعويــة بالقضــاء علــ  التمييــز العوصــري عــن قلقوــا لاعربــ  و  -33

 .(69)جورجيا حبماية اطاا  الروما الذين يعيشو، ويعملو، يف الشوار واوص  شوار  تليليقي. 
اللجوــة املعويــة بالقضــاء علــ  التمييــز ســد املــراة إنشــاء افرقــة متوقلــة للتاتــيش الحظــ  ويف حــب  -34

ال تـزا  تشـعر بـالقلق إ اء اضاـاض عـدد املالحقـات  ، فإهنـا2٠13عن حاالت االجتـار باللشـر، يف عـام 
تقــارير عــن التحقيــق يف ليــع المووــا ســما،  ملــة امــورجبجورجيــا، واوصــ  القضــائية ومعاقلــة املتجــرين. 

وإنـزا  العقوبـات املواسـلة مرتكليوـا  االجتار بالوقاء والاتيات، عل  وجب القرعة وبشكل فعا ، ومقاسـاة
 .(7٠)مم

  
    القانون وسيادة العقاب، م  اإلفالت مسألة ذلك في بما العدل، إرامة -جيم  

 
التوايــــذ الكامــــل ملعــــايري  اريــــق العامــــل املعــــين باالحتجــــا  التعقــــاي ا كومــــة بضــــما،الاوصــــ   -3٥

مـــوتليوم احملتجـــزين، إىل ثـــل ســـما، وصـــو  احملـــامب بشـــكل تـــام احملاتمـــة العادلـــة الوطويـــة والدوليـــة، م
 .(71)ومحاية سرية االتصاالت بب احملامب وموتليوم

التمييـز حـاالت حمدوديـة اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز العوصري عن القلق إ اء اعرب  و  -36
عمليــة جورجيــا بتحقــب اوصــ  العوصــري الــد نظــر فيوــا القضــاء او القــلطات املختصــة األرــر . و 

 .(72)إىل القضاء وحتقب سري عمل جوا  القضاءاالحتكام 
تتعلــق عـدم وجــود اي قضـية اللجوــة املعويـة بالقضــاء علـ  التمييــز سـد املــراة عـن قلقوــا لاعربـ  و  -37

جورجيــا اوصــ  و  .مــن القضــايا املعروســة علــ  احملــاتم الوطويــة اجلــوسبــالتمييز القــائم علــ  اجلــوس ونــو  
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بتشجيع الوقاء عل  إبالغ ا يئات القضائية وشـلب القضـائية املعويـة، حبـاالت التمييـز القـائم علـ  اجلـوس 
 .(73)جلوسونو  ا
ئــة اللجوــة املعويــة حبقــو  اإلنقــا، عــن القلــق أل، الوظــام ا ــاا للمحاتمــات امــام هي واعربــ  -38

حملاب ال يقدم سمانات تافية لتمكب املتوم واجلموور من فوم ا كم الصادر عـن هيئـة احمللاـب، تمـا 
جورجيـا، علـ   وحث  .انب ال يو  عل  إمكانية الطعن يف حكم اإلدانة باالستواد إىل اسقب املوسوعية

د مــــن توافقــــب مــــع ســــليل االســــتعجا ، بإصــــالح الوظــــام ا ــــاا للمحاتمــــات امــــام هيئــــة حملاــــب للتبتــــ
 .(74)سمانات احملاتمة العادلة املوصوت عليوا يف العود الدوا اخلات با قو  املدنية والقياسية

ـــة اعربـــ  و  -39 عـــن قلقوـــا أل، الوظـــام ا ـــاا لالحتجـــا  اإلداري ال يكاـــل حقوقـــا  تافيـــة ذاهتـــا اللجو
ــــة. و  ــــب وفقــــا  ليصــــو  القانوني ــــا بتعــــديل نظاموــــا اوصــــ  للمحتجــــزين اإلداري الحتجــــا  اخلــــات باجورجي

مـــــن العوـــــد الـــــدوا اخلـــــات بـــــا قو   14و 9مبـــــا يضـــــمن االمتثـــــا  الكامـــــل ألحكـــــام املـــــادتب  اإلداري
 .(7٥)والقياسية املدنية
س االحتيـاطي ادت املعين باالحتجا  التعقـاي ا، قـوانب وةارسـات ا ـل العامل الاريق والحظ  -4٠

  ال يتواســـب مـــع اجلـــرائم الـــد اُديـــن األشـــخات بارتكامـــا.مبـــا  ة األمـــدطويلـــاحتجـــا  إىل ظوـــور حـــاالت 
         .  (76)   حقوقوم جبميع فورا   احملتجزين وإبالغ التوقي  فيوا يتم الد اللحظة يف التوقي  اوامر بإبرا  واوص  

احكـــام الـــرباءة اللجوـــة املعويـــة حبقـــو  اإلنقـــا، عـــن القلـــق الســـتمرار اضاـــاض معـــدالت اعربـــ  و  -41
الضـمانات القانونيـة املقدمـة إىل املـدع  علـيوم يف إطـار نظـام عـدم تاايـة الصادرة بشب، القضايا اجلوائية، ول

علمـــا  بصــياغة تعــديالت تشـــريعية إلصــالح نظــام التاـــاوض احاطــ  التاــاوض ا ــاا لتخايـــ  العقوبــة. و 
صــالح ومعاجلــة اإلجورجيــا علــ  حثــ  و  ،لتخايــ  العقوبــة وسياســة عــدم التقــام  إطالقــا  مــع املخــدرات

 .(77)القضايا القابقة الد اُجرب فيوا املدع  عليوم عل  الدرو  يف اتااقات املقاومة القضائية
وبوــاء القــدرات بتــدريب العــاملب الاريــق العامــل املعــين باالحتجــا  التعقــاي جورجيــا اوصــ  و  -42

 قــو  اإلنقــا،، وال ســيما فيمــا يتعلــق بوســائل  جلميــع وتــاالت إناــاذ القــانو، بشــب، املعــايري الدوليــة
 .(78)وجليات القيطرة عل  ا شود

 مــــا يتعلــــقاللجوــــة املعويــــة حبقــــو  اإلنقــــا، عــــن قلقوــــا إ اء بــــطء التقــــدم احملــــر  فياعربــــ  و  -43
مرتكيب انتواتات حقو  اإلنقا، الد حدث  اثواء او يف املرحلة الـد تعقـب هوية التحقيق، وحتديد ب

ا، مووــا  للــة امــورعلــ   جورجيــاحثــ  . و ومقاســاهتم 2٠٠8نتوــاء الوــزا  املقــل  يف عــام ملاشــرة ا
عتـــــداءات تكاــــل التحقيـــــق الاعــــا  واملقـــــتقل والوزيـــــب يف ادعــــاءات حـــــاالت االرتاــــاء الققـــــري، واال

ا ماية، واالحتجا  غري القانوين، تشملوم ن ةالقكا، املدنيب وغريهم عل  العشوائية وغري املتواسلة 
 .(79)والتعذيب، واملعاملة غري اإلنقانية، والتدمري الواسع للممتلكات واالستيالء عليوا

. (8٠)سـوة 14إىل  12اللجوة املعوية حبقو  اإلنقا، برفع سن املقـ ولية اجلوائيـة مـن رّحل  و  -44
التحويـــــل والوســـــاطة اخلـــــات اللجوـــــة والاريـــــق القطـــــري علمـــــا  بالشـــــرو  يف برنـــــام  احـــــا  تـــــل مـــــن و 
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الاريــق القطــري علمــا  بصــياغة قــانو، قضــاء األحــداو وب ــري  مــن اوجــب تمــا احــا   .(81)باألحــداو
بوسـائل بتحقـب نظـام قضـاء األحـداو، اوصـ  التقدم احملر ، مثل را  عدد األطاـا  احملتجـزين. و 

 .(82)وسع نظام شامل جلمع الليانات عن األطاا  املخالاب للقانو،مووا 
  

 وصية والحياة األسريةالحق في الخص -دال 
 
، بوجـــود اعتقـــاد علـــ  نطـــا  واســـع باســـتمرار 2٠14املاـــوض القـــامي علمـــا ، يف عـــام حـــا  ا -4٥

قــرية مــن جانــب مــوظاي إناــاذ القــانو، توســيلة الاملراقلــة، مبــا يف ذلــك اســتخدام التقــجيالت الصــوتية 
. واشـار الاريـق القطـري إىل (83)لالبتزا  علـ  الـرغم مـن ا، ا كومـة امـرت بـإتالم التقـجيالت الصـوتية

، وإىل ا، 2٠13يف عــــام  تعيــــب ماــــتش للليانــــات الشخصــــية والشــــكاو  املقدمــــة مــــن اجملتمــــع املــــدين،
 ادت مـن ســوء ا مايـة مــن املراقلـة التعقــاية.  2٠14 التعـديالت الــد ادرلـ  علــ  التشـريعات يف عــام

ـــة لاشـــرام دو، ا، يكـــ  جورجيـــا باســـتعادة دور املاـــتش تواوصـــ ـــب دور يف التحقيقـــات القـــرية آلي و، ل
 .(84)قابقةاالّدعاءات املتعلقة باالنتواتات الوغريها من التدابري ملوع املراقلة غري القانونية والتحقيق يف 

يراعــي و  الاريــق القطــري جورجيــا بوســع نظــام للحمايــة االجتماعيــة يتقــم باالســتلاقيةاوصــ  و  -46
 .(8٥) بيئة اسريةالطال ويعز  االندمار االجتماعي وا ق يف

  
حرية الددي  أو المعتقدد وحريدة التعبيدر وتكدوي  الجمعيدات والتجمدع السدلمي والحدق  -هاء 

 في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 
تـــزا  اللجوـــة املعويـــة حبقـــو  اإلنقـــا، تشـــعر بـــالقلق إ اء عـــدم تاايـــة التـــدابري الـــد اختـــذت  ال -47

العلـادة ومـا يتصـل مـا مـن ةتلكـات تابعـة ليقليـات الديويـة الـد صـودرت رـال  للتصدي لـرد امـاتن 
 .(86)ا قلة القوفياتية

عن قلقوا إ اء التعصب الديين، مبا يف ذلـك املضـايقة واالعتـداء اللاظـي ذاهتا اللجوة واعرب   -48
ين بشدة ليـع جورجيا عل  ا، تدحّث  واجلقدي سد األشخات الذين يوتمو، إىل اقليات ديوية. و 

افعا  العو  واخلطب الد حت  عل  الكراهية سد األقليات الديوية وا، تضمن تصوي  هذ  اجلرائم 
 .(87)من القانو، اجلوائي وإجراء حتقيق شامل فيوا ٥3من املادة  3للاقرة ا  عل   و سليم وفق

بـب،  معيـات ا كومـةة التجمع القلمي وتكوين اجلاملقرر اخلات املعين با ق يف حري واوص  -49
مــــن القــــانو، املتعلــــق باحتــــادات املــــواطوب  1-26مــــن املــــادة  2و 1توظــــر جبديــــة يف إل ــــاء الاقــــرتب 

 القياسية، ومو  األشخات الطليعيـب واالعتلـاريب ا ـق يف املشـارتة يف تقـيري الشـ و، العامـة، فضـال  
ا  ايضــا، تكاــل ا كومــة م ا، علــ  واســاعــن ا ــق يف حريــة الــراي والتعلــري دو، قيــود ال مــربر  ــا. 

 .(88)اللحث عن التدابري اللديلة وتطليقوا ملوع التمويل غري املشرو  ليحزاب القياسية



A/HRC/WG.6/23/GEO/2  
 

GE.15-14249 13/21 
 

اليونقــكو انــب يول ــي جلورجيــا ا، تضــمن للصــحافيب والعــاملب يف وســائط اإلعــالم ذتــرت و  -٥٠
إمكانيــة ةارســة مووــتوم يف بيئــة حــرة وجموــة وفقــا  للمعــايري الدوليــة وعليوــا ا، جتــري حتقيقــات يف ليــع 

 .(89)االعتداءات عليوم
طـر التوظيميـة الـد ودعـ  اليونقـكو جورجيـا إىل إيـالء اهتمـام رـات ليحكـام القانونيـة واأل -٥1

 .(9٠)تكال  تع اللاحثب العلميب حبرية الاكر والتعلري وا قو  ذات الصلة
ات واملثليـــب قلقوـــا إ اء انتواتـــات حقـــو  املثليـــاللجوـــة املعويـــة حبقـــو  اإلنقـــا، عــن اعربــ  و  -٥2

جيـــا علـــ  يف حريـــة التعلـــري والتجمـــع، وحتـــث جور ومزدوجـــي امليـــل اجلوقـــي وم ـــايري ا ويـــة اجلوقـــانية 
يـــات واملثليـــب ومزدوجـــي امليـــل اجلوقـــي وم ـــايري ا ويـــة ارســـة تلـــك ا قـــو  مـــن جانـــب املثلســـما، ة

 .(91)اجلوقانية واملدافعب عن حقوقوم
املقرر اخلـات املعـين بـا ق يف حريـة التجمـع القـلمي وتكـوين اجلمعيـات بـب، يشـار  اوص  و  -٥3

القضــــايا الــــد ترفـــع امــــام احملـــاتم بشــــب، الواشــــطب اجملتمـــع املــــدين بوشـــا  يف رصــــد التجمعـــات، ويف 
 .(92)واملتظاهرين، والقضايا الد حُيا  فيوا اشخات إىل دائرة املراقلة

وذتـــر املاـــوض القـــامي ا، مـــن ا ـــام ا، يـــزداد بصـــورة ملحوظـــة عـــدد الوقـــاء يف ادوار صـــوع  -٥4
واللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز . واوص  تل من الاريق القطري (93)القرار، مبا يف ذلك يف الربملا،

 .(94)سد املراة باعتماد حص  إلزامية لزيادة مشارتة املراة يف ا ياتل املوتخلة
مـن املـراة الريايـة اسـتاادة اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز سد املراة جورجيا بب، تكال اوص  و  -٥٥

 .(9٥)للمشارتة يف ا ياة القياسية والعامةغريها ارت مع تكاف  الالارت االقتصادية املواسلة، و 
عن القلق أل، جورجيا ال تاوم ال رض من التدابري اخلاصة امل قتة وا اجـة ذاهتا اللجوة اعرب  و  -٥6

 .(96)الائات احملرومة واملومشة من الوقاءترتز عل  جورجيا بوسع تدابري راصة م قتة اوص  إليوا، و 
  

 ي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةالحق في العمل وف -واو 
 
معـد  اللطالـة بشـكل ارتاـا  إ اء قلقوـا اللجوـة املعويـة بالقضـاء علـ  التمييـز سـد املـراة عـن اعرب   -٥7

جورجيــا، حثــ  . و (97)غــري متواســب بــب الوقــاء والاجــوة الكلــرية يف األجــور بــب اجلوقــب يف ســو  العمــل
 .(98)التحر  اجلوقي قانونا  مكافحة التمييز الراسي واألفقي يف العمل وحظر  مووا للة امور عل 
اللجوـــة املعويـــة بالقضـــاء علـــ  التمييـــز ســـد املـــراة عـــن القلـــق إ اء عـــدم التـــوا ، بـــب واعربـــ   -٥8

، معظـــم املعلمـــب هـــم مـــن الوقـــاء بقـــلب إاجلوقـــب يف صـــاوم العـــاملب يف  ـــا  التـــدريس، حيـــث 
 .(99)دفوعة، بيوما يويمن الرجا  عل  املواصب اإلدارية العليا يف املدارساضااض األجور امل

علمـا  جبوـود جورجيـا الراميـة إىل حتقـب محايـة إذ حتـيط وجلوة القضاء عل  التمييز سد املـراة و  -٥9
عل  قـانو، العمـل، ال تـزا  تشـعر  2٠13األمومة وا مل من رال  التعديالت الد ادرلتوا يف عام 

ة ر التوفيــق بــب ا يــاة املوويــجورجيــا بــب، تيقــ واوصــ بــالقلق إ اء عــدم وجــود مرافــق لرعايــة الطاــل. 
 .(1٠٠)وا ياة اخلاصة للوقاء والرجا 
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 الحق في الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشي مناسب  -زاي 
 
اللجوـــة املعويـــة بالقضـــاء علــ  التمييـــز ســـد املـــراة عــن القلـــق إ اء التاـــاوت بـــب املـــراة يف اعربــ  و  -6٠

املواطق ا ضرية واملراة يف املواطق الرياية فيما يتعلق با ق يف ا صـو  علـ  رـدمات الرعايـة االجتماعيـة 
ايضا  عن قلقوا لعدم  كن املقوات الالُ فقد، اسرهن او الالُ ختلـ  عـوون اعرب  . و (1٠1)والصحية

   .(1٠2)سرهن من االستاادة من املالجة وردمات الدعما
تـزا  تعـيش الروما ال  فئةاللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز العوصري عن القلق أل، اعرب  و  -61

الرومـــا يف ا صـــو  علـــ  جورجيـــا بتحقـــب فـــرت اوصـــ  و . هشـــةيف ظـــروم اقتصـــادية واجتماعيـــة 
التخايــ  مــن حالــة التومــيش والاقــر ، و جتماعيــة والصــحية والظــروم القــكويةالعمــل، واخلــدمات اال

 .(1٠3)سما، توسيع نطا   ثيلوم يف ا ياة العامةالد يعانوهنا و 
  

 الحق في الصحة -حاء 
 
امـور تتعلــق قـدم الاريـق القطــري توصـيات مـن اجــل حتقـب صــحة الطاـل واألم، مبـا يف ذلــك  -62

اللجوــة   لــرح. و (1٠4)مــن اجــل صــوع القــراربالت ذيــة وتعزيــز نظــام إدارة املعلومــات والقــدرة التحليليــة 
 ، الـــد2٠2٠-2٠14املعويـــة بالقضـــاء علـــ  التمييـــز ســـد املـــراة باســـةاتيجية ا مايـــة الصـــحية للاـــةة 

 .(1٠٥)هتدم إىل تعزيز صحة األم والطال
اللجوــة املعويــة بالقضــاء علــ  التمييــز ســد املــراة علمــا  بربنــام  الدولــة اجلديــد املتعلــق احاطــ  و  -63

وال تـزا  اللجوـة  ا .ميـع املـواطوب  انـجلالتبمب الصـحي إتاحة بالرعاية الصحية الشاملة الذي يو  عل  
ال سيما يف املواطق  ،ردمات توظيم األسرة ووسائل موع ا ملمن الوقاء قلة استاادة بالقلق إ اء تشعر 

حثـــ  الريايـــة، وإ اء حمدوديـــة وصـــو  املراهقـــات والشـــابات إىل رـــدمات الصـــحة اجلوقـــية واإلحابيـــة. و 
وصو  املراة إىل الرعاية الصحية ذات الووعية العالية واخلدمات الصحية ذات فرت جورجيا عل  حتقب 

ـــة الاريـــق القطـــري بإاوصـــ  . و (1٠6)الصـــلة وســـو  الصـــحة اإلحابيـــة يف اســـةاتيجية الدولـــة ملعطـــاء األولوي
صو  ع ا يحىت يتقىن للجمبالصحة ودعا ا كومة إىل االستثمار يف هذا اجملا  بشكل مقتدام  املتعلقة

ــــالقلق . وال تــــزا  اللجوــــة تشــــعر (1٠7)علــــ  رــــدمات الصــــحة اإلحابيــــة واجلوقــــية ذات الووعيــــة اجليــــدة ب
  .(1٠8)توفري التثقي  الذي يتواسب مع القن يف  ا  الصحة اجلوقية واإلحابية وا قو  لعدم
عـي اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييـز سـد املـراة جورجيـا علـ  تقـدمي املشـورة الـد تراحّث  و  -64

اآلثـار الضـارة الـد دلـة للحـد مـن املقـودة باألعالر تعاطي املخـدرات الاوار  بب اجلوقب وردمات 
 .(1٠9)تلحق بالوقاء اللواُ يتعاطب املخدرات

  
 الحق في التعليم -طاء 

 
ال تــزا  اللجوــة املعويـــة بالقضــاء علـــ  التمييــز ســد املـــراة تشــعر بـــالقلق إ اء اضاــاض مقـــتو   -6٥

اللجوـة  واوصـ االلتحا  باملدارس يف صاوم األطاا  الذين يوتمو، إىل الائـات احملرومـة واملومشـة. 
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اللجوـة املعويـة تمـا اوصـ  . (11٠)جورجيا بب، تكال الدوام الكامل يف املـدارس علـ  ليـع املقـتويات
 والحــظ. (111)ابوــاء الرومــا باملــدارس التحــا بالقضــاء علــ  التمييــز العوصــري جورجيــا بزيــادة معــدالت 

بـبمور  واوصـ ، 2٠13و 2٠12الاريق القطري ا، معدالت التعليم قلل املدرسي ا دادت بب عامي 
 .(112)مووا ا، يعتمد الربملا، القانو، املتعلق بالتعليم امللكر والتعليم قلل املدرسي

تقــرب ارتاــا  معــد  إ اء قلقوــا اللجوــة املعويــة بالقضــاء علــ  التمييــز ســد املــراة عــن واعربــ   -66
املوتميـــات إىل اقليـــات عرقيـــة جورجيـــا بتعزيـــز إ ـــا  الاتيـــات واوصـــ  الاتيـــات مـــن املـــدارس الثانويـــة. 

 .(113)باملدارس، وإ الة العوائق الد تعةض حصو ن عل  التعليم، مثل  وار األطاا 
جورجيــا بــب، تل ــي شــر  ا صــو  علــ  اجلوقــية اجلورجيــة او امــتال  ذاهتــا اللجوــة اوصــ  و  -67

 .(114)وثائق هوية للحصو  عل  التعليم بعد الص  التاسع
  

 وو اإلعارةاألشخاص ذ -ياء 
 
قوانيووـا ا اليـة املتعلقــة باألطاـا  ذوي اإلعاقـة مــع تــوائم الاريـق القطــري جورجيـا بـب، اوصـ   -68

املعــــايري الدوليــــة، وا، تــــدعم توايــــذها وا، تقــــتحدو رــــدمات بديلــــة لتــــوفري الرعايــــة اجليــــدة الووعيــــة 
 .(11٥)ليطاا  ذوي اإلعاقات الشديدة

ترتيـــز ا كومـــة بـــب، تكاـــل ا  قـــو  اإلنقـــا، للمشــردين دارليـــاملقـــرر اخلـــات املعـــين حباوصــ  و  -69
ـــعلـــ  القياســـات اجلديـــدة  مبـــن فـــيوم األشـــخات ذوو اإلعاقـــة، مـــن اجـــل حتقـــب  ا ،املشـــردين دارلي

 .(116)اسلاب معيشتوم ومكافحة األسلاب الكاموة وراء سعاوم
  

 األرليات -كاف 
 
 2٠14-2٠٠9رحلــ  اللجوــة املعويــة بالقضــاء علــ  التمييــز العوصــري بوســع رطــة عمــل للاــةة  -7٠

 .(117)بشب، إدمار األقليات الوطوية من رال  التعليم متعدد الل ات
اللجوــة املعويــة حبقــو  اإلنقــا، علمــا  بــاجلوود الراميــة إىل إدمــار األقليــات يف ا يــاة احاطــ  و  -71

تزا  تشعر بالقلق أل، نق  املعرفة بالل ة اجلورجية ال يزا  العـائق الرئيقـي  الهي القياسية والعامة. و 
الل ــة اجلورجيــة ليقليــات وتعزيــز  تعزيــز تعلــيممووــا  للــة امــورعلــ  جورجيــا،  وحثــ امــام إدمــاجوم. 

 .(118)يف ا يئات القياسية والعامة  ثيلوم
فيمـا يتعلـق بت يـري لوجـود احتمـا  قلقوـا اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز العوصـري عـن اعرب  و  -72

التشــاور مــع القــكا، احملليــب جورجيــا بــب، توظــر يف اوصــ  امســاء املوــاطق دو، استشــارة القــكا، احملليــب. و 
  جثــار األقليــات علــمعوــم وا، حتــافظ االتاــا  باألمســاء اجل رافيــة ليمــاتن و علــ  إدرــا  اي ت يــريات قلــل 

 .(119)وتراثوا الثقايف
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باجلوود الـد تلـذ ا جورجيـا ا  اللجوة املعوية بالقضاء عل  التمييز العوصري علملئن احاط  و  -73
لقلة عـدد عن قلقوا فإهنا اعرب  ، ومووم األترا  املقخاتيو،، 1944طردوا يف عام من لتيقري عودة 

جورجيـا باعتمـاد اسـةاتيجية شـاملة إلدمـار األشـخات صـ  او ُموحـوا مرتـز اإلعـادة إىل الـوطن. و من 
 .(12٠)الذين طردوا وهتيئة بيئة إدارية تقول وتقر  عملية اإلعادة إىل الوطن

انــب مل يــتم مطلقــا  تعــوي  األتــرا  املقــخاتب عــن اخلقــائر يف املمتلكــات. ذاهتــا اللجوــة الحظــ  و  -74
ــــوطن عــــن فقــــدا، واوصــــ   ــــدوا إىل ال ــــذين اعي ــــب، توظــــر يف تقــــدمي التعــــوي  إىل األشــــخات ال ــــا ب جورجي

يف التعليقات علـ  املالحظـات اخلتاميـة للجوـة، اهنـا ال تعتـرب  ،. وذترت جورجيا(121)رُّحلواةتلكاهتم عودما 
 .(122)التعويضاتتلك ناقوا ملزمة بدفع 

فإهنـــا اعربـــ  عـــن قلقوـــا لـــد اســـطلع  مـــا ا كومـــة، اللجوـــة مبشـــاريع التوميـــة ارحلـــ  ويف حـــب  -7٥
الـد تعـيش يف املوـاطق الريايـة الوائيـة إىل ا ياتـل األساسـية، واألرميويـة اجملتمعـات احملليـة األذربيجانيـة الفتقار 

اللجوـة جورجيـا اوصـ  مبا يف ذلك الطر ، ووسائل الوقل، وامليا ، والكورباء واإلمـدادات بال ـا  الطليعـي. و 
 .(123)يف املاسيالقللية املةتلة عل  اإلصالح الزراعي اآلثار جعة وحبث سلل تصحي  مبرا

  
 اللجوءالمهاجرون والالجئون وملتمسو  -الم 

 
املاوســــية جورجيــــا بتعــــديل القــــانو، املتعلــــق بــــالالجئب والوســــع اإلنقــــاين والقــــانو، اوصــــ   -76

وقـدم  مـع االتااقيـة اخلاصـة بوسـع الالجئـب. تلـك القـوانب تتماشـ  حـىت اجلوـائي والقـانو، اإلداري 
توصـــيات ارـــر  بشـــب، توايـــذ ملـــدا عـــدم اإلعـــادة الققـــرية وا ـــد مـــن اللجـــوء إىل احتجـــا  ملتمقـــي 

 .(124)اللجوء ومدتب
حـىت تتقـق مـع باألشـخات عـدميي اجلوقـية  ةاملتعلقـقوانيووـا املاوسية جورجيا بتعـديل واوص   -77

املتعلـــق باجلوقـــية لتيقـــري حصـــو  األشـــخات عـــدميي قانوهنـــا ، وتعـــديل االتااقيـــات الدوليـــة ذات الصـــلة
املتعلــق باملقــاعدة القانونيــة اجملانيــة لتيقــري حصــو  األشــخات القــانو، اجلوقــية علــ  اجلوقــية، وتعــديل 

 .(12٥)عدميي اجلوقية عل  املشورة والتمثيل
  

    داخلياً  المشردون -ميم  
 
باألشـــــخات اعتمــــاد جورجيـــــا للقـــــانو، املتعلـــــق اّ، املاوســــية القـــــامية لشـــــ و، الالجئـــــب رات  -78

. وقـــا  (126)رطـــوة  ـــو األمـــام يف  ـــا  محايـــة املشـــردين دارليـــا  يُعـــد ، 2٠14 املشـــردين ققـــرا ، يف عـــام
مثـل  ا ،ليـنب يول ي التصدي للجوانب االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بإدمـار املشـردين دارإاألمب العام 

. (127)القـــلل املقـــتدامة لكقـــب العـــيش وا صـــو  علـــ  التعلـــيم اجليـــد واخلـــدمات الطليـــة واالجتماعيـــة
ا  املاوســية القــامية لشــ و، الالجئــب جورجيــا بضــما، ةارســة ليــع األشــخات املشــردين دارليــاوصــ  و 

حقوم يف اختاذ قرار حر ومقتوري بشب، ما إذا تانوا يرغلو، يف العـودة طوعـا  إىل ديـارهم يف ظـروم هتيـة 
يف اجملتمعــات احملليــة او التــوطن يف مكــا، جرــر مــن االنــدمار  ــم العــيش يف توــ  األمــن والكرامــة، او 
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مـن رـال   ل  الصـعيد احمللـي او. والحظ األمب العام ا، التقدم احملر  فيما يتعلق باإلدمار، ع(128)الللد
ا ـق يف العـودة، وهـو حـق مـن حقـو  اإلنقـا، ومقـبلة إنقـانية علـ  ي ّد إىل إسـقا  إعادة التوطب، مل 

 .(129)ب   الوظر عن اي تقوية للوزا  الذي نشبت عوب ا الةالتعاطي معوا القواء جيب 
القلـق أل، معظـم مشـاعر عـن ا  يـواعرب املقرر اخلات املعـين حبقـو  اإلنقـا، للمشـردين دارل -79

الئقـة، ومـن اللطالـة وانعـدام سـلل الـر  . رليـا  يعـانو، مـن ظـروم معيشـة غـري األشخات املشـردين دا
مـن وسـع  بدال   ا ،واوص  ا كومة بإدمار ه الء األشخات يف رطط التومية وامللادرات األوسع نطاق

 .(13٠)دو، غريهما  شردين دارليسلل تقب الر   ليشخات املعن توفري اسةاتيجية شاملة 
فعـال  بكامـل ملشـردين دارليـا ، وخباصـة الوقـاء، ا تـع املقرر اخلات ا كومة عل  سـما، وحث  -8٠

يف القـــــكن ا  ا، حـــــق املشـــــردين دارليـــــواســـــام الوصـــــو  إىل األرض واملمتلكـــــات. حقـــــو  اإلنقـــــا، و 
مـن حـق  املقـرر اخلـات ا كومـة بـب،. وذتر حلو  دائمةإلجياد ض واملمتلكات هو عوصر اساسي واألر 

عووــا، ب ــ  الوظــر عمــا إذا ا صــو  علــ  تعــوي  اســةجا  ةتلكــاهتم او ا  ألشــخات املشــردين دارليــا
 .(131)او التوطب يف مكا، جررا  ارتاروا العودة او االندمار حملي

 املقــــــرر اخلــــــات علمــــــا  بــــــب، ا كومــــــة تعتــــــزم ســــــن قــــــانو، جديــــــد بشــــــب، املوــــــاجرينحــــــا  وا -81
ا قــــو  والضــــمانات معــــامل اإليكولــــوجيبع وشــــجع ا كومــــة علــــ  ســــما، ا، حيــــدد مشــــرو  القــــانو، 
ــــة االجتماعيــــة ليشــــخات املشــــردين دارليــــ ــــة، واالقتصــــادية وا ماي نتيجــــة الكــــوارو الطليعيــــة ا  القانوني

 .(132)للمعايري الدوليةا  واالصطواعية، وفق
  

 الحق في التنمية -نون 
 
، لتعمـــيم 2٠14الاريـــق القطـــري علمـــا  خبطـــة الطريـــق الـــد وســـعتوا ا كومـــة يف عـــام احـــا   -82

موظــور الشـــيخورة يف جورجيـــا مـــن رـــال  عمليـــة قائمـــة علـــ  املشـــارتة، ولكوـــب يـــر  انـــب جيـــب ترلـــة 
الرعايــة اســتاادة املقــوب مــن رــدمات رريطــة الطريــق إىل رطــط عمــل وبــرام  ترمــي إىل  يــادة فــرت 

يف االسـةاتيجية اإلاائيـة  ،الاريـق القطـري ا، جورجيـا رتـزترا  . و (133)الجتماعيـةالصحية وا مايـة ا
جورجيــا بوســع اســةاتيجية اوصــ  علــ  املقــائل االقتصــادية واملاليــة، و  ،اساســا   2٠2٠اجلديــدة لعــام 

 .(134)ا قو عل   وتقوماألدلة مقودة ب
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