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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والعشرون
 13-2تشرين الثاين/نوفمرب 2٠1٥

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان
وفقاً للفقدرة (15ب) مد مرفدق ردرار مجلدس حقدوق اإلنسدان  1/5والفقدرة 5
م مرفق ررار المجلس 21/16
جورجيا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات ،واإلجراءات اخلاصة ،مبا يف
ذلك املالحظات والتعليقـات الـواردة مـن الدولـة املعويـة ويف تقـارير املاوسـية القـامية قـو اإلنقـا،،
ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة .والتقرير ُمقدم يف شكل موجز تقيُّدا با د
األقص ـ ـ لعـ ــدد الكلمـ ــات .ولالطـ ــال عل ـ ـ الـ ــو الكامـ ــل ،يُرج ـ ـ الرجـ ــو إىل الوثيقـ ــة املرجعيـ ــة.
وال يتض ــمن التقري ــر اي ــة جراء او وجو ــات نظ ــر او اقةاح ــات م ــن املاوس ــية الق ــامية ق ــو اإلنق ــا،
خبــالم مــا يــرد مووــا يف التقــارير والليانــات العلويــة الصــادرة عــن املاوســية .وهــو يتلــع هيكــل امللــاد
التوجيويــة العامــة الــد اعتمــدها لــس حقــو اإلنقــا ،يف مقــرر  .119/17وقــد ذُتــرت عل ـ ــو
مووجي يف حواشي هناية الو مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر .وروعيـ يف إعـداد التقريـر دوريـة
االستعراض والتطورات الد حدث يف تلك الاةة.
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أوالً -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
ا الة يف اثواء اجلولة القابقة

()2

اإلجراءات املتخذة بعد
االستعراض

مل يُصد عليوا/مل تُقلل

التصــديق او االنضــمام االتااقيــة الدوليــة للقضــاء علـ ليــع اشــكا الربوتوتـ ــو االرتي ـ ــاري التااقي ـ ــة االتااقيـ ــة الدوليـ ــة مايـ ــة حقـ ــو ليـ ــع
حق ـ ــو الطا ـ ــل بش ـ ــب ،اش ـ ـ ـةا العما املواجرين وافراد اسرهم
التمييز العوصري ()1999
او اخلالفة
ـلحة
ـ
ق
امل
ـات
ـ
ع
املوا
يف
ـا
ـ
ا
األط
االتااقي ــة الدولي ــة ماي ــة لي ــع األش ــخات
العو ــد ال ــدوا اخل ــات ب ــا قو االقتص ــادية
()2٠1٠
من االرتااء الققري
واالجتماعية والثقافية ()1994
العو ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدوا اخلـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ــا قو املدنيـ ـ ـ ــة اتااقيـ ـ ــة حقـ ـ ــو األشـ ـ ــخات ذوي
اإلعاقة ()2٠14
والقياسية ()1994
الربوتوت ــو االرتي ــاري الث ــاين للعو ــد ال ــدوا
اخلات با قو املدنية والقياسية ()1999
اتااقي ــة القض ــاء علـ ـ لي ــع اش ــكا التميي ــز
سد املراة ()1994
اتااقية مواهضة التعذيب ()1994
الربوتوتـ ـ ـ ــو االرتيـ ـ ـ ــاري التااقيـ ـ ـ ــة مواهضـ ـ ـ ــة
التعذيب وغري من سروب املعاملة او العقوبة
القاسية او الالإنقانية او املويوة ()2٠٠٥
اتااقية حقو الطال ()1994
الربوتوتو االرتياري التااقيـة حقـو الطاـل
بش ــب ،بي ــع األطا ــا واس ــت ال األطا ــا يف
الل اء ويف املواد اإلباحية ()2٠٠٥
الربوتوت ـ ـ ـ ــو االرتي ـ ـ ـ ــاري التااقي ـ ـ ـ ــة
التحاظات و/او
حقـ ـ ـ ــو الطا ـ ـ ـ ــل بشـ ـ ـ ــب ،اش ـ ـ ـ ـةا
اإلعالنات
األطا ـ ـ ــا يف املوا ع ـ ـ ــات املق ـ ـ ــلحة
(إعــال ،،املــادة  ،)2(3ا ــد األد
لقن التجويد  18عاما)2٠1٠ ،
اتااقي ــة حق ــو األش ــخات ذوي
اإلعاقة (إعال ،،املادة )2٠14 ،12
الربوتوتـو االرتيـاري للعوــد الـدوا اخلــات
إجـ ـ ـ ـراءات الش ـ ـ ــكاو االتااقيــة الدوليــة للقضــاء عل ـ ليــع اشــكا
با قو االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
والتحقيقات واإلجـراءات التمييز العوصري ،املادة )2٠٠٥( 14
()3
العاجلة
العوـ ــد الـ ــدوا اخلـ ــات بـ ــا قو املدنيـ ــة
الربوتوت ــو االرتي ــاري األو امللح ــق بالعو ــد
والقياسية ،املادة 41
الـ ــدوا اخل ـ ــات بـ ــا قو املدني ـ ــة والقياس ـ ــية
()1994
الربوتوتـ ــو االرتيـ ــاري التااقيـ ــة حقـ ــو
الطال املتعلق بإجراء تقدمي اللالغات
الربوتوتو االرتياري التااقية القضاء علـ
ـادة
ليـ ــع اشـ ــكا التمييـ ــز سـ ــد امل ـ ـراة ،املـ ـ
االتااقيـ ــة الدوليـ ــة مايـ ــة حقـ ــو ليـ ــع
)2٠٠2( 8
العما املواجرين وافراد اسرهم
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ا الة يف اثواء اجلولة القابقة
اتااقي ـ ـ ـ ـ ــة مواهض ـ ـ ـ ـ ــة التع ـ ـ ـ ـ ــذيب ،امل ـ ـ ـ ـ ــادة 2٠
( )1994واملادتا 21 ،و)2٠٠٥(22
الربوتوت ـ ـ ـ ــو االرتي ـ ـ ـ ــاري التااقي ـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ـ ــو
األشخات ذوي اإلعاقة( ،التوقيع)2٠٠9 ،

اإلجراءات املتخذة بعد
االستعراض

مل يُصد عليوا/مل تُقلل

الربوتوتـ ــو االرتيـ ــاري التااقيـ ــة حقـ ــو
األشخات ذوي اإلعاقة (التوقيع)2٠٠9 ،
االتااقي ــة الدولي ــة ماي ــة لي ــع األش ــخات
من االرتااء الققري

صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

التصديق او االنضمام
او اخلالفة

ا الة يف اثواء اجلولة القابقة

اإلجـ ـ ـراءات املتخـ ـ ــذة بعـ ـ ــد
االستعراض

مل يُصد عليوا

اتااقيــة عــام  19٥4املتعلقــة اتااقيتـ ـ ـ ـ ــا موظمـ ـ ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ـ ــل
اتااقية موع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقلة عليوا
()7
مبرت ـ ـ ــز األش ـ ـ ــخات ع ـ ـ ــدميي الدولية رقما  169و189
نظام روما األساسي للمحكمة اجلوائية الدولية
( )4
اجلوقية ()2٠11
بروتوتو بالريمو
اتااقيـة عـام  19٥1املتعلقـة بوسـع الالجئـب وبروتوتو ـا اتااقيــة عــام  1961خلا ـ
حـ ـ ـ ــاالت انعـ ـ ـ ــدام اجلوقـ ـ ـ ــية
اإلسايف لعام 1967
اتااقي ـ ــات جويـ ـ ـ امل رر ـ ــة  12جب/اغق ـ ــطس )2٠14( 1949
( )٥
والربوتوتوال ،اإلسافيا ،األو والثاين
( )6
االتااقيات األساسية ملوظمة العمل الدولية
اتااقية اليونقكو ملكافحة التمييز يف ا التعليم

 -1يف عام  ،2٠14شجع اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز سد املـراة جورجيـا علـ التصـديق
علـ ـ االتااقي ــة الدولي ــة ماي ــة حق ــو لي ــع العم ــا املو ــاجرين وافـ ـراد اس ــرهم والربوتوت ــو االرتي ــاري
لالتااقيــة الدوليــة مايــة ليــع األشــخات مــن االرتاــاء الققــري( .)8ويف عــام  ،2٠11شــجع جلوــة
القضاء عل التمييز العوصري جورجيا عل التصـديق علـ االتااقيـة الدوليـة مايـة حقـو ليـع العمـا
املواجرين وافراد اسرهم(.)9
 -2واوص اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز سد املراة جورجيا بالتصديق عل اتااقية موظمـة
العمل الدولية ماية األمومة( 2٠٠٠ ،رقم .)1٠()183
 -3واوص فريق األمم املتحدة القطري جورجيـا بالتصـديق علـ اتااقيـة لـس اوروبـا بشـب ،موـع
ومكافحة العو سد املراة والعو املوزا(.)11
 -4واوص ماوسية األمم املتحـدة القـامية لشـ و ،الالجئـب جورجيـا باالنضـمام إىل االتااقيـة األوروبيـة
بشب ،اجلوقية واتااقية لس اوروبا بشب ،تاادي وقو حاالت انعدام اجلوقية يف سيا رالفة الدو (.)12
 -٥واوص اللجوة املعويـة بالقضـاء علـ التمييـز العوصـري جورجيـا بالتصـديق علـ امليثـا األورو
لل ات اإلقليمية او ل ات األقليات(.)13
 -6واوص ناس اللجوة جورجيا بب ،تصد عل اتااقية لس اوروبا بشب ،اجلرميـة اإللكةونيـة
وبروتوتو ا اإلسايف(.)14
GE.15-14249
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العامة 
باء -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة 
مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
امل سقة الوطوية قو اإلنقا،
مكتب احملامي العام

()1٥

ا الة يف اثواء اجلولة

ال ()2٠٠7

القابقة

ا الة يف اثواء اجلولة ا الية

()16

ال ()2٠13

 -7يف عام  ،2٠14رحل اللجوة املعوية حبقو اإلنقـا ،،واللجوـة املعويـة بالقضـاء علـ التمييـز
ســد امل ـراة ،وماوســية األمــم املتحــدة القــامية قــو اإلنقــا ،باعتمــاد االس ـةاتيجية الوطويــة قــو
اإلنقا ،للاةة  2٠2٠-2٠14ورطة العمل الوطوية قو اإلنقا.)17(2٠1٥-2٠14 ،
رحب تل مـن الاريـق القطـري واللجوـة املعويـة حبقـو اإلنقـا ،باعتمـاد قـانو ،القضـاء علـ
 -8وقد ّ
()18
لي ــع اش ــكا التميي ــز يف ايار/م ــايو  ،2٠14ونوه ــا بـ ـدور ام ــب املظ ــامل يف رص ــد التواي ــذ  .واوصـ ـ
()19
املاــوض القــامي ا كومــة بــالوظر يف القــلل الكايلــة بتوســيع نطــا القــانو ،ليشــمل القطــا اخلــات .
وحث اللجوة جورجيا عل حتقب تشريعاهتا املواهضـة للتمييـز ومواصـلة تزويـد مكتـب امـب املظـامل مبزبـد
مــن امل ـوارد( .)2٠ورات اللجوــة انــب يول ــي جلورجيــا ا ،كــن مكتــب احملــامي العــام مــن إصــدار جراء ملزمــة
وتقدمي طلب بدء اإلجراءات القانونية ،او إنشاء هيئة رصد مقتقلة وموحوا مثل هذ الصالحيات(.)21
 -9ويف حــب الحظ ـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء عل ـ التمييــز ســد امل ـراة ا ،لــس املقــاواة بــب
اجلوقـب حـ يف الـدعوة إىل ملــادرات تشـريعية عديــدة تراعـي الاـوار بـب اجلوقــب ،فإهنـا اعربـ عــن
اسـاوا الفتقــار اجمللــس إىل املـوارد الكافيـة .واوصـ بــب ،تعــز جورجيــا اجمللـس وبــب ،توشــة جليــة وطويــة
شاملة يف إطـار القـلطة التوايذيـة مـن اجـل توقـيق سياسـات املقـاواة بـب اجلوقـب وتوايـذها ورصـدها
بشكل فعا (.)22
 -1٠وحث املقرر اخلات املعين با ق يف حرية التجمع القـلمي وتكـوين اجلمعيـات ا كومـة علـ
يــادة اجلوــود الراميــة إىل ســما ،وصــو ليــع األحـزاب القياســية ،مبــا فيوــا احـزاب املعارســة ،بشــكل
حقيقي وعل قدم املقاواة مع غريها إىل موارد الدولة للحملة االنتخابيـة .وقـا إ ،مـن األ يـة مبكـا،
تعري اخلط الااصل بب ا زب ا اتم والدولة بوسوح(.)23
 -11واوص ـ موظمــة األمــم املتحــدة للةبيــة والعلــم والثقافــة (اليونقــكو) بتشــجيع جورجيــا عل ـ
يادة تعزيز التعليم والتدريب يف ا حقو اإلنقا.)24(،

اإلنسان 

ثانياً -التعاون مع آليات حقوق
 -12يف عــام  ،2٠13قــدم جورجيــا تقريرهــا املرحلــي ملوتصـ املــدة عــن توايــذ توصــيات االســتعراض
الدوري الشامل(.)2٥
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المعاهدات 

ألف -التعاون مع هيئات
 -1حالة اإلبالغ 
املالحظات اخلتامية املدرجة جرر تقرير قُدم موذ
االستعراض القابق
يف االستعراض القابق

هيئة املعاهدة

جلوة القضاء عل التمييز جب/اغقطس 2٠٠٥
العوصري
اللجوـ ــة املعويـ ــة بـ ــا قو تشرين الثاين/نوفمرب 2٠٠2
االقتصــادية واالجتماعيــة
والثقافية
اللجو ـ ـ ــة املعوي ـ ـ ــة حبق ـ ـ ــو تشرين األو /اتتوبر 2٠٠7
اإلنقا،
اللجوـ ــة املعويـ ــة بالقضـ ــاء جب/اغقطس 2٠٠6
عل التمييز سد املراة
جلوة مواهضة التعذيب ايار/مايو 2٠٠6

2٠14
-

جرر مالحظات رتامية
ايلو /سلتمرب 2٠11
-

2٠12

و /يوليب 2٠14

2٠12

و /يوليب 2٠14

-

-

جلوة حقو الطال

حزيرا/،يونيب 2٠٠8

2٠14

-

اللجو ـ ـ ــة املعوي ـ ـ ــة حبق ـ ـ ــو
األشخات ذوي اإلعاقة

-

-

-

حالة

اإلبالغ

التقري ـرا ،الق ــابع والث ــامن يوتظ ـرا،
الوظر فيوما
ت ــبرر تق ــدمي التقري ــر الثال ــث مو ــذ
عام 2٠٠7
حيــل موعــد تقــدمي التقريــر اخلــامس
يف عام 2٠19
تشرين الثاين/نوفمرب 2٠18

تــبرر تقــدمي التقريــر اخلــامس موــذ
عــام ( 2٠1٥تــا ،يول ــي تقدميــب
اوال يف عام )2٠11
مل يُوظ ـ ــر بع ـ ــد يف التقري ـ ــر الراب ـ ــع،
ت ــبرر تق ــدمي التقري ــر األوا بش ــب،
الربوتوت ـ ـ ــو االرتي ـ ـ ــاري التااقي ـ ـ ــة
حقو الطال بشـب ،بيـع األطاـا
واس ــت ال األطا ــا يف الل ــاء ويف
املواد اإلباحية ،موـذ عـام ،2٠٠7
وتق ـ ـ ـ ـ ــدمي التقري ـ ـ ـ ـ ــر األوا بش ـ ـ ـ ـ ــب،
الربوتوت ـ ـ ــو االرتي ـ ـ ــاري التااقي ـ ـ ــة
حق ـ ـ ــو الطا ـ ـ ــل بش ـ ـ ــب ،اش ـ ـ ـ ـةا
األطاـ ــا يف املوا عـ ــات املقـ ــلحة،
موذ عام 2٠12
حيل موعد تقـدمي التقريـر األوا يف
عام 2٠16

  -2الردود على طلبات المتابعة التي حددتها هيئات المعاهدات

املالحظات اخلتامية
هيئة املعاهدة

موعد التقدمي

جلوـة القضــاء علـ التمييــز 2٠12
العوصري
اللجو ـ ـ ـ ــة املعوي ـ ـ ـ ــة حبق ـ ـ ـ ــو 2٠٠8
اإلنقا،
2٠1٥
GE.15-14249

املوسو

تاريخ التقدمي

فئــة الرومــاع عــدميو اجلوقــيةع مشــرو قــانو ،بشــب ،الالجئــب -
()26
والوسع اإلنقاين
()28
العو املوزاع التحقيق يف الشكاو سد موظاي إنااذ  2٠٠9ع مل يلـ ـ ـ ـ ـ بع ـ ـ ـ ــد يف
()29
()27
مزيد من معلومات املتابعة
القوانبع االتتظاظ يف القجو،
()31
()3٠
2٠1٥
االحتجا اإلداريع احملاتمات امام هيئات حملاب
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العو ـ ـ س ــد امل ـ ـراةع مش ــارتة امل ـ ـراة يف ا ي ــاة القياسـ ــية -
()32
والعامة
مدونـ ــة قواعـ ــد سـ ــلو املـ ــوظاب املكلاـ ــب بإناـ ــاذ الق ـ ـوانبع -
حق ــو احملتج ـ ـزين يف االس ــتعانة مبح ــام وطلي ــبع التحديـ ــد طل ـ ـ ـ ـ ـ ــب تق ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي مزي ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ــن
()34
الواسـ ـ ـ وي ـ ــة م ـ ــوظاي الق ـ ـ
ـجو،ع ح ـ ــاالت الوف ـ ــاة اثو ـ ــاء املعلومات
()33
االحتجا ع الوقاء احملتجزات

اللجوـ ـ ــة املعويـ ـ ــة بالقضـ ـ ــاء 2٠16
عل التمييز سد املراة
جلوة مواهضة التعذيب 2٠٠7

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة
دعوة دائمة

الزيارات الد اجري

الزيارات املتاق عليوا من حيث امللدا
الزيارات الد طلب إجراؤها
الردود عل رسائل االدعاء والوداءات
العاجلة

()3٥

ا الة يف اثواء اجلولة
نعم

القابقة

ا الة الراهوة
نعم

االحتجا التعقاي ()2٠11
التعذيب ()2٠٠٥
املشردو ،دارليا ( )2٠٠8-2٠٠٥حرية التجمع القلمي وتكوين اجلمعيات ()2٠12
املشردو ،دارليا ( 2٠٠9و)2٠13
التعذيب ()2٠1٥
استقال القضاة واحملامب
االحتجا التعقاي
بيع األطاا
ردمات امليا والصرم الصحي
حرية الدين
وردت ا كومة عل مخس مووا.
اثواء الاةة قيد االستعراض ،اُرسل س رسائلّ .

جيم -التعاون مع مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
ُ -13عـب ،موـذ عـام  2٠٠7يف تليليقــي ،مقتشـار رفيـع املقـتو
جووب القوقا (.)36

قــو اإلنقـا ،لي طـي موطقــة

 -14ودعا األمب العام ،يف تقرير لعـام  2٠1٥عـن حالـة املشـردين دارليـا والالجئـب مـن اخبا يـا،
جبورجيــا وموطقــة تقخيوااا/اوســيتيا اجلووبيــة ،ليــع اصــحاب املصــلحة إىل القــماح ملاوســية األمــم
املتحــدة القــامية قــو اإلنقــا ،بالــدرو إىل املوطقــة دو ،عــائق وذلــك لتمكيووــا مــن رصــد حالــة
حقو اإلنقا ،واإلبالغ عووا ومعاجلتوا(.)37

ثالثاً -تنفيد د االلتزام ددات الدولي ددة المتعلق ددة بحق ددوق اإلنس ددان ،م ددع مراع دداة الق ددانون

التطبيق
الدولي اإلنساني الواجب
ألف -المساواة وعدم التمييز 
 -1٥رحل اللجوـة املعويـة حبقـو اإلنقـا ،باعتمـاد قـانو ،املقـاواة بـب اجلوقـب ( )2٠1٠ورطـة
العم ــل الوطوي ــة للمق ــاواة ب ــب اجلوق ــب للا ــةة  .)38(2٠16-2٠14واح ــا الاري ــق القط ــري علم ــا
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بالتقــدم احملــر  ،إال انــب اعــرب عــن القلــق أل ،موســو املقــاواة بــب اجلوقــب ال ميثــل اولويــة يف جــدو
اعما التومية ولقلة األموا املتاحة لآلليات ولتوايذ اخلطط( .)39واوص بتحقب قـانو ،املقـاواة بـب
اجلوقب لكي يتطابق مـع قـانو ،القضـاء علـ ليـع اشـكا التمييـز( .)4٠وحثـ اللجوـة جورجيـا علـ
مكافحة املواق األبوية والقوالب الومطية بشـب ،ادوار ومقـ وليات املـراة والرجـل ،وةارسـة اإلجوـاض
االنتقــائي بقــلب جــوس اجلوــب( .)41واحــا الاريــق القطــري علمــا بــاألمر الصــادر يف تش ـرين األو /
اتتوبر  2٠14الذي يقضي باملعاقلة عل إهناء ا مل بشكل اصـطواعي ل ـرض ارتيـار نـو اجلـوس،
وقدم توصيات ارر بشب ،هذ املقبلة(.)42
 -16واعرب ـ اللجو ــة املعوي ــة بالقض ــاء عل ـ التميي ــز العوص ــري ع ــن القل ــق إ اء ورود تق ــارير تتعل ــق
بالقوللــة الومطيــة واألحكــام املقــلقة والتصــورات اخلاطئــة عــن اف ـراد األقليــات العرقيــة والديويــة ،وتقــارير
ختل ــع عل ـ بع ـ اف ـراد األقلي ــات نع ـ "اع ــداء" بع ــد الو ـزا املق ــل ال ــذي نش ــب يف ع ــام .2٠٠8
واوص بب ،تعز جورجيا التعايش القـلمي يف إطـار العالقـات بـب األعـرا  ،وبـب ،حتـذم اإلشـارات
املويوة إىل األقليـات يف الكتـب املدرسـية( .)43واشـارت جورجيـا يف تعليقاهتـا علـ املالحظـات اخلتاميـة
للجوــة ،إىل انــب مل تــرد اي تقــارير تص ـ بع ـ اف ـراد األقليــات "باألعــداء" وا ،التقــارير املقدمــة مــن
خمتل املوظمات الدولية ت تد مالحظات الدولة(.)44
 -17واعرب اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز العوصري عن قلقوا أل ،القانو ،اجلوائي ال حيظـر
اخلط ــاب العوص ــري عمومـ ـا ،وال نش ــر األفك ــار القائم ــة علـ ـ التا ــو العوص ــري ومظ ــاهر التعل ــري ع ــن
الكراهي ــة العوصـ ـرية والتحـ ـري علـ ـ التميي ــز العوص ــري .واوصـ ـ جورجي ــا بتع ــديل الق ــانو ،اجلو ــائي
ليتضـمن هـذا ا ظـر ،وبـإدرار تعريـ واسـ للتمييـز امللاشـر وغـري امللاشـر واالعـةام باألسـس العرقيــة
او الديوية او القومية او اإلثوية باعتلارها ظرفا مشددا عاما(.)4٥
 -18واعرب ـ اللجو ــة ذاهت ــا عــن القل ــق لع ــدم امــتال ع ــدد تل ــري مــن األطا ــا لش ــوادات م ــيالد.
واوص ـ جورجيــا باختــاذ لي ــع التــدابري الال مــة لتقــجيل املوالي ــد ،وال ســيما اطاــا األقليــات ال ــذين
يولــدو ،يف موــاطق نائيــة مــن الللــد ،وســما ،إصــدار شــوادات املــيالد وغريهــا مــن الوثــائق جلميــع ابوــاء
اقلية الروما(.)46
 -19ودع اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز سد املـراة جورجيـا إىل إل ـاء القيـود املاروسـة علـ
ا صو عل وثائق ا وية مل ايري ا وية اجلوقانية(.)47
 -2٠واعربـ اللجوــة عـن قلقوــا إ اء مـا تتعــرض لــب املثليـات ومزدوجــات امليـل اجلوقــي واملتحــوالت
جوقـيا مـن عوـ بـدين وحتـر ( .)48وحثـ اللجوـة املعويــة حبقـو اإلنقـا ،إىل جانــب الاريـق القطــري
جورجيا علـ مكافحـة الوصـم االجتمـاعي للمثليـة اجلوقـية او ا دواجيـة امليـل اجلوقـي او م ـايرة ا ويـة
اجلوقــانية ،وتــذلك اخلطــاب الــذي حيـ ّـرض عل ـ الكراهيــة او التمييــز او العو ـ ســد األشــخات عل ـ
اساس ميلوم اجلوقي او هويتوم اجلوقانية(.)49
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باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي 
 -21اوص الاريق العامل املعين باالحتجـا التعقـاي جورجيـا بالعمـل علـ القضـاء علـ حـاالت
س ــوء معامل ـة الق ــجواء واحملتج ـزين وإج ـراء التحقيق ــات املواس ــلة املتعمق ــة يف ه ــذ ا ــاالت م ــن اج ــل
مقـاءلة مرتكليوـا .ويول ــي التحقيـق بشــب ،االدعـاءات والتقـارير املتعلقــة حبـاالت ســوء املعاملـة لضــما،
التقيد بالتزامات الدولة مبوجب اتااقية مواهضة التعذيب واملادة  17من دستور جورجيا(.)٥٠
 -22واعرب اللجوة املعوية حبقو اإلنقا ،عن قلقوا ألنب مل يتم الل بعد يف بع التحقيقات،
وال ســيما يف االســتخدام املاــر للقــوة مــن جانــب املكلاــب بإناــاذ الق ـوانب ومــوظاي القــجو ،اثوــاء
اســطرابات حمــددة وقع ـ يف القــجو ،،وســوء معاملــة القــجواء يف عــام  ،2٠٠6وتاريــق املظــاهرات
القــلمية يف عــامي  2٠٠9و 2٠11باســتخدام العوـ واألحــداو الــد وقعـ يف مرييــد وتــاراليد يف
عام  ،2٠12الد اعتدي فيوا عل صحايب بدنيا ولاظيا .وحث جورجيا عل إنشاء هيئـة مقـتقلة
وحمايدة للتحقيق يف ادعاءات إساءة املعاملة ،مبا يف ذلك التعذيب واملعاملـة الالإنقـانية او املويوـة مـن
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،
وتوفري سلل انتصام فعالة للضحايا( .)٥1وذتر املاـوض القـامي ،يف عـام  ،2٠14ا ،مـن شـب ،مثـل
هــذ ا يئــة ا ،تقــاعد علـ إ الــة الشــكو والريلــة بشــب ،ادعــاءات ســوء املعاملــة وحــث ا كومــة علـ
التعجيل بتدريب احملققب(.)٥2
 -23واعرب اللجوة ذاهتا عـن القلـق لعـدم التحقيـق ،يف تثـري مـن األحيـا ،،يف ادعـاءات التعـذيب
وغــري مــن ســروب املعاملــة الالإنقــانية او املويوــة ،مبوجــب م ـواد القــانو ،اجلوــائي الــد تتعلــق بتجــاو
الصالحيات الرمسية ،والتعذيب ،واملعاملة الالإنقانية او املويوة .وحثـ جورجيـا علـ سـما ،مقاسـاة
املق ولب عن حاالت التعذيب وسوء املعاملة مبوجب املواد ذات الصلة مـن القـانو ،اجلوـائي ،والكـ
عن تصوي هذ اجلرائم يف إطار األحكام الد تو عل عقوبات اقل صرامة(.)٥3
 -24واعرب اللجوة ايضا عن القلق إ اء وجود عشرات اآلالم من الشكاو املقدمة إىل مكتب
املــدعي العــام املتعلقــة باالنتواتــات املرتكلــة قلــل انتخابــات عــام  ،2٠12مبــا يف ذلــك احملاتمــات غــري
العادل ــة ،واعم ــا التع ــذيب وس ــوء املعامل ــة واملص ــادرة غ ــري القانوني ــة .وحثـ ـ جورجي ــا علـ ـ مواص ــلة
التحقيــق يف االنتواتــات القــابقة ،وتاــادي تــر االنطلــا ببهنــا تقــتخدم تعقــاب سياســي ،بــالوظر إىل
ا ،هذ االنتواتات ارتكل قلل عام .)٥4(2٠12
 -2٥ويف جذار/مارس  ،2٠1٥اثىن املقرر اخلات املعين مبقبلة التعذيب وغري مـن سـروب املعاملـة
او العقوب ــة القاس ــية او الالإنق ــانية او املويو ــة عل ـ إح ــا ات جورجي ــا يف ــا معامل ــة القـ ـجواء مو ــذ
االنتخابات الربملانية الد اجري عام  2٠12وحدد اال للتحقب فيما يتعلق بالقجواء املودعب يف
ا لس االحتيـاطي حيـث را ا ،القـماح ـم بـاخلرور للـةي ملـدة سـاعة واحـدة يف اليـوم هـو تقييـد
ماـر  .واوصـ بزيـادة عـدد املكاملــات ا اتايـة والزيـارات الـد يُقـم مــا ـذ اجملموعـة مـن احملتجـزين.
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واوص املقرر اخلات ايضا جورجيا بتعزيز اجلوود لضما ،االمتثـا للمعـايري الدوليـة علـ الوحـو امللـب
يف الدليل بشب ،التحقيق الاعا يف حاالت التعذيب وغري من سروب املعاملة او العقوبة القاسـية او
الالإنق ــانية او املويو ــة (بروتوت ــو اس ــطولو ) .وذت ــر ان ــب ـ ـ مالحق ــات قض ــائية عدي ــدة وص ــدرت
إدانــات عديــدة عل ـ اعمــا التعــذيب وســوء املعاملــة الــد وقع ـ يف املاســي القريــب ،غــري انــب ال ا
هوــا اعــدادا تلــرية مـن ا ــاالت املوروثــة مــن القــابق مــا الـ مطروحــة وال يـزا مئــات مــن الضــحايا
يوتظرو ،ا صو عل وسيلة انتصام فعالة .وشجع املقـرر اخلـات القـلطات علـ تعزيـز اإلصـالحات
األررية املدرلـة علـ سياسـة الدولـة إلشـرا ليـع اصـحاب املصـلحة املعويـب يف عمليـة سـما ،املقـاءلة
عن التعذيب وموع إساءة املعاملة يف املقتقلل(.)٥٥
 -26واعرب اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز العوصري عن القلق إ اء االدعاءات بتعـرض افـراد
األقليــات واألجانــب لالعتقــا التعقــاي وســوء املعاملــة عل ـ يــد املــوظاب املكلاــب بإناــاذ الق ـوانب.
واوص جورجيا بب ،توظر يف هذ االدعاءات ،وبب ،حيةم املوظاـو ،املكلاـو ،بإناـاذ القـوانب احةامـا
تـامال حقــو افـراد األقليــات واألجانـب اإلنقــانية .وشـجع اللجوــة علـ توظيـ افـراد ةـن يوتمــو،
إىل األقليات العرقية يف قوات الشرطة(.)٥6
 -27واوص الاريق العامل املعين باالحتجا التعقاي ا كومة بـب ،تكاـل مشـارتة اجملتمـع املـدين
بصــورة موتظمــة يف رصــد خمــافر الشــرطة والقــجو ،والتحقيــق يف مــا يــدور فيوــا ،وا ،تكاــل ،يف هــذا
الصدد ،وصو موظمات اجملتمع املدين (غري تلك املمثلة يف اآللية الوقائية الوطويـة) إىل ليـع األمـاتن
واملرافق الد حيتجز فيوا اشخات(.)٥7
 -28ورحل اللجوة املعوية حبقـو اإلنقـا ،بالتعـديالت الـد ادرلـ يف عـام  2٠14علـ قـانو،
القـجو .)٥8(،وحثـ اللجوـة املعويـة بالقضـاء علـ التمييـز سـد املـراة جورجيـا علـ القـماح للعــائالت
بزيارة الوقاء احملتجزات(.)٥9
 -29ورحل ـ اللجو ــة املعويــة بالقض ــاء عل ـ التميي ــز س ــد امل ـراة باعتم ــاد التعــديالت عل ـ الق ــانو،
اجلوــائي يف عــام  ،2٠12الــذي يــو علـ احكــام حتــدد نطــا واشــكا العوـ املوــزا( .)6٠ورحل ـ
ايض ـا خبطــة العمــل الراميــة إىل مكافحــة العو ـ املوــزا وتــدابري التوايــذ املتعلقــة حبمايــة ســحايا العو ـ
املو ــزا للا ــةة  .)61(2٠1٥-2٠13وق ــدم الاري ــق القط ــري توص ــيات ملعاجل ــة العو ـ ـ املو ــزا ،وموو ــا
توصــيات بشــب ،ا اجــة إىل إنشــاء جليــات لرصــد إناــاذ األوامــر املتعلقــة باــرض القيــود وتــوفري ا مايــة
وإنشاء وحدات يف إطـار الشـرطة متخصصـة يف ـاالت العوـ املوـزا والعوـ اجلوقـاين( .)62واوصـ
الاريق القطري جورجيا بب ،تعز قدرات املوويب يف حتديد هوية األطاا سحايا العو وإحالتوم إىل
مرافق العالر ومحايتوم باضل تطوير التدريب(.)63
 -3٠والحظـ ـ اللجو ــة م ــع القل ــق ايض ــا ا ،العقوب ــة اللدني ــة ،وال س ــيما يف املو ــز  ،ال تـ ـزا تُقل ــل
و ارس تشكل تقليدي من اشكا العقاب الذي يوقعـب اآلبـاء واألوصـياء .واوصـ جورجيـا بـالك ّ
عن العقوبة اللدنية يف ليع القياقات وبالتشجيع عل اشكا التبديب الد ال تقوم عل العو (.)64
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 -31واعرب اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز سـد املـراة عـن القلـق إ اء تزايـد اعـداد مـن الوقـاء
الــالُ يُقــتلن عل ـ يــد ا واجوــن او شــرتائون ،والوقــاء مــن ســحايا األشــكا األرــر مــن العو ـ .
وحثّـ ـ جورجي ــا ،يف لل ــة ام ــور ،علـ ـ س ــما ،إجـ ـراء حتقي ــق فع ــا يف ح ــاالت العوـ ـ س ــد املـ ـراة،
ومقاســاة اجلوــاة ومعــاقلتوم بعقوبــات تتواســب مــع رطــورة اجلرميــة وتقــدمي التعــوي املواســب للضــحايا
ومحايتوم ومقاعدهتم(.)6٥
 -32واعرب اللجوـة ذاهتـا عـن قلقوـا السـتمرار ةارسـة وار األطاـا  ،واوصـ جورجيـا مبوـع هـذا
الوو من الزوار يف صاوم ليع الائات اإلثوية( .)66وحث جورجيا عل تعديل القانو ،املدين حبيث
يش ــة لل ــزوار ب ــب اش ــخات تـ ـةاوح اعم ــارهم ب ــب  16و 18س ــوة ا ص ــو علـ ـ إذ ،قض ــائي يف
الظروم االستثوائية وسما ،عدم صدور مثل هذ األحكام عن احملاتم إال بعد ا ،يعـرب الطاـل عـن
موافقتــب شخصــيا امــام احملكمــة( .)67واحــا الاريــق القطــري علمــا بــاإلجراءات الــد اختــذهتا جورجيــا،
مبا يف ذلك التعديالت املدرلة عل القانو ،اجلوـائي يف تشـرين األو /اتتـوبر  2٠14الـد تـو علـ
فرض عقوبات جوائية عل إترا شخ عل الزوار ،وعل تقـدمي املزيـد مـن التوصـيات ملعاجلـة وار
األطاا (.)68
 -33واعربـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء علـ التمييــز العوصــري عــن قلقوــا لوجــود اطاــا يعيشــو ،يف
شوار تليليقي .واوص جورجيا حبماية اطاا الروما الذين يعيشو ،ويعملو ،يف الشوار (.)69
 -34ويف حــب الحظـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء علـ التمييــز ســد املـراة إنشــاء افرقــة متوقلــة للتاتــيش
عن حاالت االجتـار باللشـر ،يف عـام  ،2٠13فإهنـا ال تـزا تشـعر بـالقلق إ اء اضاـاض عـدد املالحقـات
القضــائية ومعاقلــة املتج ـرين .واوص ـ جورجيــا ،جبملــة امــور مووــا ســما ،التحقيــق يف ليــع التقــارير عــن
االجتار بالوقاء والاتيات ،عل وجب القرعة وبشكل فعا  ،ومقاسـاة مرتكليوـا وإنـزا العقوبـات املواسـلة
مم(.)7٠

القانون 

جيم -إرامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت م العقاب ،وسيادة
 -3٥اوصـ ـ الاري ــق العام ــل املع ــين باالحتج ــا التعق ــاي ا كوم ــة بض ــما ،التواي ــذ الكام ــل ملع ــايري
احملاتمــة العادلــة الوطويــة والدوليــة ،مثــل ســما ،وصــو احملــامب بشــكل تــام إىل مــوتليوم احملتج ـزين،
ومحاية سرية االتصاالت بب احملامب وموتليوم(.)71
 -36واعرب اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز العوصري عن القلق إ اء حمدوديـة حـاالت التمييـز
العوصــري الــد نظــر فيوــا القضــاء او القــلطات املختصــة األرــر  .واوص ـ جورجيــا بتحقــب عمليــة
االحتكام إىل القضاء وحتقب سري عمل جوا القضاء(.)72
 -37واعربـ اللجوــة املعويـة بالقضــاء علـ التمييــز سـد املـراة عـن قلقوــا لعـدم وجــود اي قضـية تتعلــق
بــالتمييز القــائم علـ اجلــوس ونــو اجلــوس مــن القضــايا املعروســة علـ احملــاتم الوطويــة .واوصـ جورجيــا
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بتشجيع الوقاء عل إبالغ ا يئات القضائية وشـلب القضـائية املعويـة ،حبـاالت التمييـز القـائم علـ اجلـوس
ونو اجلوس(.)73
 -38واعرب ـ اللجوــة املعويــة حبقــو اإلنقــا ،عــن القلــق أل ،الوظــام ا ــاا للمحاتمــات امــام هيئــة
حملاب ال يقدم سمانات تافية لتمكب املتوم واجلموور من فوم ا كم الصادر عـن هيئـة احمللاـب ،تمـا
انب ال يو عل إمكانية الطعن يف حكم اإلدانة باالستواد إىل اسقب املوسوعية .وحث جورجيـا ،علـ
س ــليل االس ــتعجا  ،بإص ــالح الوظ ــام ا ــاا للمحاتم ــات ام ــام هيئ ــة حملا ــب للتبتـ ـد م ــن توافق ــب م ــع
سمانات احملاتمة العادلة املوصوت عليوا يف العود الدوا اخلات با قو املدنية والقياسية(.)74
 -39واعرب ـ اللجو ــة ذاهت ــا ع ــن قلقو ــا أل ،الوظ ــام ا ــاا لالحتج ــا اإلداري ال يكا ــل حقوق ــا تافي ــة
للمحتج ـ ـزين اإلداري ــب وفق ــا ليص ــو القانوني ــة .واوص ـ ـ جورجي ــا بتع ــديل نظامو ــا اخل ــات باالحتجـ ــا
اإلداري مبـ ــا يض ـ ــمن االمتثـ ــا الكام ـ ــل ألحك ـ ــام املـ ــادتب  9و 14م ـ ــن العو ـ ــد الـ ــدوا اخل ـ ــات ب ـ ــا قو
املدنية والقياسية(.)7٥
 -4٠والحظ الاريق العامل املعين باالحتجا التعقـاي ا ،قـوانب وةارسـات ا ـلس االحتيـاطي ادت
إىل ظوــور حــاالت احتجــا طويل ـة األمــد مبــا ال يتواســب مــع اجل ـرائم الــد اُديــن األشــخات بارتكامــا.
واوص بإبرا اوامر التوقي يف اللحظة الد يتم فيوا التوقي وإبالغ احملتجزين فورا جبميع حقوقوم(.)76
 -41واعرب ـ اللجو ــة املعوي ــة حبق ــو اإلنق ــا ،ع ــن القل ــق الس ــتمرار اضا ــاض مع ــدالت احك ــام ال ـرباءة
الصادرة بشب ،القضايا اجلوائية ،ولعـدم تاايـة الضـمانات القانونيـة املقدمـة إىل املـدع علـيوم يف إطـار نظـام
التاــاوض ا ــاا لتخاي ـ العقوبــة .واحاط ـ علمــا بصــياغة تعــديالت تش ـريعية إلصــالح نظــام التاــاوض
لتخاي ـ العقوبــة وسياســة عــدم التقــام إطالقــا مــع املخــدرات ،وحث ـ جورجيــا عل ـ اإلصــالح ومعاجلــة
القضايا القابقة الد اُجرب فيوا املدع عليوم عل الدرو يف اتااقات املقاومة القضائية(.)77
 -42واوصـ الاريــق العامــل املعــين باالحتجــا التعقــاي جورجيــا بتــدريب العــاملب وبوــاء القــدرات
جلميــع وتــاالت إناــاذ القــانو ،بشــب ،املعــايري الدوليــة قــو اإلنقــا ،،وال ســيما فيمــا يتعلــق بوســائل
وجليات القيطرة عل ا شود(.)78
 -43واعرب ـ ـ اللجوـ ــة املعويـ ــة حبقـ ــو اإلنقـ ــا ،عـ ــن قلقوـ ــا إ اء بـ ــطء التقـ ــدم احملـ ــر فيمـ ــا يتعلـ ــق
بالتحقيق ،وحتديد هوية مرتكيب انتواتات حقو اإلنقا ،الد حدث اثواء او يف املرحلة الـد تعقـب
ملاشــرة انتوــاء الو ـزا املقــل يف عــام  2٠٠8ومقاســاهتم .وحث ـ جورجيــا عل ـ للــة امــور مووــا ا،
تكاـ ــل التحقيـ ــق الاعـ ــا واملقـ ــتقل والوزيـ ــب يف ادعـ ــاءات حـ ــاالت االرتاـ ــاء الققـ ــري ،واالعتـ ــداءات
العشوائية وغري املتواسلة عل القكا ،املدنيب وغريهم ةن تشملوم ا ماية ،واالحتجا غري القانوين،
والتعذيب ،واملعاملة غري اإلنقانية ،والتدمري الواسع للممتلكات واالستيالء عليوا(.)79
رحل اللجوة املعوية حبقو اإلنقا ،برفع سن املقـ ولية اجلوائيـة مـن  12إىل  14سـوة(.)8٠
 -44و ّ
واحـ ــا تـ ــل مـ ــن اللجوـ ــة والاريـ ــق القطـ ــري علمـ ــا بالشـ ــرو يف برنـ ــام التحويـ ــل والوسـ ــاطة اخلـ ــات
GE.15-14249

11/21

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

باألحــداو( .)81تمــا احــا الاريــق القطــري علمــا بصــياغة قــانو ،قضــاء األحــداو وب ــري مــن اوجــب
التقدم احملر  ،مثل را عدد األطاـا احملتجـزين .واوصـ بتحقـب نظـام قضـاء األحـداو ،بوسـائل
مووا وسع نظام شامل جلمع الليانات عن األطاا املخالاب للقانو.)82(،

دال -الحق في الخصوصية والحياة األسرية
 -4٥احــا املا ــوض الق ــامي علم ــا ،يف ع ــام  ،2٠14بوجــود اعتق ــاد عل ـ نط ــا واس ــع باس ــتمرار
املراقلــة ،مبــا يف ذلــك اســتخدام التقــجيالت الصــوتية الق ـرية مــن جانــب مــوظاي إناــاذ القــانو ،توســيلة
لالبتزا علـ الـرغم مـن ا ،ا كومـة امـرت بـإتالم التقـجيالت الصـوتية( .)83واشـار الاريـق القطـري إىل
تعي ــب ما ــتش للليان ــات الشخص ــية والش ــكاو املقدم ــة م ــن اجملتم ــع امل ــدين ،يف ع ــام  ،2٠13وإىل ا،
التعـديالت الــد ادرلـ علـ التشـريعات يف عــام  2٠14ادت مـن ســوء ا مايـة مــن املراقلـة التعقــاية.
واوص ـ جورجي ــا باس ــتعادة دور املا ــتش تآلي ــة لاش ـرام دو ،ا ،يك ـو ،ل ــب دور يف التحقيق ــات الق ـرية
االدعاءات املتعلقة باالنتواتات القابقة(.)84
وغريها من التدابري ملوع املراقلة غري القانونية والتحقيق يف ّ

 -46واوصـ الاريــق القطــري جورجيــا بوســع نظــام للحمايــة االجتماعيــة يتقــم باالســتلاقية ويراعــي
الطال ويعز االندمار االجتماعي وا ق يف بيئة اسرية(.)8٥

هاء -حرية الددي أو المعتقدد وحريدة التعبيدر وتكدوي الجمعيدات والتجمدع السدلمي والحدق
في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -47ال ت ـزا اللجوــة املعويــة حبقــو اإلنقــا ،تشــعر بــالقلق إ اء عــدم تاايــة التــدابري الــد اخت ــذت
للتصدي لـرد امـاتن العلـادة ومـا يتصـل مـا مـن ةتلكـات تابعـة ليقليـات الديويـة الـد صـودرت رـال
ا قلة القوفياتية(.)86
 -48واعرب اللجوة ذاهتا عن قلقوا إ اء التعصب الديين ،مبا يف ذلـك املضـايقة واالعتـداء اللاظـي
واجلقدي سد األشخات الذين يوتمو ،إىل اقليات ديوية .وحثّ جورجيا عل ا ،تدين بشدة ليـع
افعا العو واخلطب الد حت عل الكراهية سد األقليات الديوية وا ،تضمن تصوي هذ اجلرائم
عل و سليم وفقا للاقرة  3من املادة  ٥3من القانو ،اجلوائي وإجراء حتقيق شامل فيوا(.)87
 -49واوص املقرر اخلات املعين با ق يف حرية التجمع القلمي وتكوين اجلمعيـات ا كومـة بـب،
توظ ــر جبديـ ــة يف إل ــاء الاق ـ ـرتب  1و 2م ــن املـ ــادة  1-26م ــن القـ ــانو ،املتعل ــق باحتـ ــادات امل ـ ـواطوب
القياسية ،ومو األشخات الطليعيـب واالعتلـاريب ا ـق يف املشـارتة يف تقـيري الشـ و ،العامـة ،فضـال
عــن ا ــق يف حريــة ال ـراي والتعلــري دو ،قيــود ال مــربر ــا .واســام ا ،عل ـ ا كومــة ا ،تكاــل ايض ـا
اللحث عن التدابري اللديلة وتطليقوا ملوع التمويل غري املشرو ليحزاب القياسية(.)88
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 -٥٠وذتــرت اليونقــكو انــب يول ــي جلورجيــا ا ،تضــمن للصــحافيب والعــاملب يف وســائط اإلعــالم
إمكانيــة ةارســة مووــتوم يف بيئــة حــرة وجموــة وفقــا للمعــايري الدوليــة وعليوــا ا ،جتــري حتقيقــات يف ليــع
االعتداءات عليوم(.)89
 -٥1ودعـ اليونقـكو جورجيـا إىل إيـالء اهتمـام رـات ليحكـام القانونيـة واألطـر التوظيميـة الـد
تكال تع اللاحثب العلميب حبرية الاكر والتعلري وا قو ذات الصلة(.)9٠
 -٥2واعرب ـ اللجوــة املعويــة حبقــو اإلنقــا ،عــن قلقوــا إ اء انتواتــات حقــو املثلي ـات واملثليــب
ومزدوجــي املي ــل اجلوق ــي وم ــايري ا وي ــة اجلوق ــانية يف حريــة التعل ــري والتجم ــع ،وحتــث جورجي ــا عل ـ
ســما ،ةارســة تلــك ا قــو مــن جانــب املثليــات واملثليــب ومزدوجــي امليــل اجلوقــي وم ــايري ا ويــة
اجلوقانية واملدافعب عن حقوقوم(.)91
 -٥3واوص املقرر اخلـات املعـين بـا ق يف حريـة التجمـع القـلمي وتكـوين اجلمعيـات بـب ،يشـار
اجملتم ــع امل ــدين بوش ــا يف رص ــد التجمع ــات ،ويف القض ــايا ال ــد ترف ــع ام ــام احمل ــاتم بش ــب ،الواش ــطب
واملتظاهرين ،والقضايا الد ُحيا فيوا اشخات إىل دائرة املراقلة(.)92
 -٥4وذتــر املاــوض القــامي ا ،مــن ا ــام ا ،يــزداد بصــورة ملحوظــة عــدد الوقــاء يف ادوار صــوع
القرار ،مبا يف ذلك يف الربملا .)93(،واوص تل من الاريق القطري واللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز
سد املراة باعتماد حص إلزامية لزيادة مشارتة املراة يف ا ياتل املوتخلة(.)94
 -٥٥واوص اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز سد املراة جورجيا بب ،تكال اسـتاادة املـراة الريايـة مـن
الارت االقتصادية املواسلة ،وتكاف الارت مع غريها للمشارتة يف ا ياة القياسية والعامة(.)9٥
 -٥6واعرب اللجوة ذاهتا عن القلق أل ،جورجيا ال تاوم ال رض من التدابري اخلاصة امل قتة وا اجـة
إليوا ،واوص جورجيا بوسع تدابري راصة م قتة ترتز عل الائات احملرومة واملومشة من الوقاء(.)96

واو -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية
 -٥7اعرب اللجوـة املعويـة بالقضـاء علـ التمييـز سـد املـراة عـن قلقوـا إ اء ارتاـا معـد اللطالـة بشـكل
غــري متواســب بــب الوقــاء والاجــوة الكلــرية يف األجــور بــب اجلوقــب يف ســو العمــل( .)97وحثـ جورجيــا،
عل للة امور مووا مكافحة التمييز الراسي واألفقي يف العمل وحظر التحر اجلوقي قانونا(.)98
 -٥8واعرب ـ اللجو ــة املعوي ــة بالقض ــاء عل ـ التميي ــز س ــد املـ ـراة ع ــن القل ــق إ اء ع ــدم التـ ـوا  ،ب ــب
اجلوقــب يف صــاوم العــاملب يف ــا التــدريس ،حيــث إ ،معظــم املعلمــب هــم مــن الوقــاء بقــلب
اضااض األجور املدفوعة ،بيوما يويمن الرجا عل املواصب اإلدارية العليا يف املدارس(.)99
 -٥9وجلوة القضاء عل التمييز سد املـراة وإذ حتـيط علمـا جبوـود جورجيـا الراميـة إىل حتقـب محايـة
األمومة وا مل من رال التعديالت الد ادرلتوا يف عام  2٠13عل قـانو ،العمـل ،ال تـزا تشـعر
بــالقلق إ اء عــدم وجــود مرافــق لرعايــة الطاــل .واوص ـ جورجيــا بــب ،تيق ـر التوفيــق بــب ا يــاة املووي ـة
وا ياة اخلاصة للوقاء والرجا (.)1٠٠
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زاي -الحق في الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشي مناسب
 -6٠واعرب ـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء عل ـ التمييــز ســد امل ـراة عــن القلــق إ اء التاــاوت بــب امل ـراة يف
املواطق ا ضرية واملراة يف املواطق الرياية فيما يتعلق با ق يف ا صـو علـ رـدمات الرعايـة االجتماعيـة
والصحية( .)1٠1واعرب ايضا عن قلقوا لعدم كن املقوات الالُ فقد ،اسرهن او الالُ ختلـ عـوون
اسرهن من االستاادة من املالجة وردمات الدعم(.)1٠2
 -61واعرب اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز العوصري عن القلق أل ،فئة الروما ال تـزا تعـيش
يف ظ ــروم اقتص ــادية واجتماعي ــة هش ــة .واوصـ ـ جورجي ــا بتحق ــب ف ــرت الروم ــا يف ا ص ــو علـ ـ
العمــل ،واخلــدمات االجتماعيــة والصــحية والظــروم القــكوية ،والتخاي ـ مــن حالــة التومــيش والاقــر
الد يعانوهنا وسما ،توسيع نطا ثيلوم يف ا ياة العامة(.)1٠3

حاء -الحق في الصحة
 -62قـدم الاريـق القطــري توصـيات مـن اجــل حتقـب صــحة الطاـل واألم ،مبـا يف ذلــك امـور تتعلــق
بالت ذيــة وتعزيــز نظــام إدارة املعلومــات والقــدرة التحليليــة مــن اجــل صــوع الق ـرار( .)1٠4ورحل ـ اللجوــة
املعويــة بالقضــاء عل ـ التمييــز ســد امل ـراة باس ـةاتيجية ا مايــة الصــحية للاــةة  ،2٠2٠-2٠14الــد
هتدم إىل تعزيز صحة األم والطال(.)1٠٥
 -63واحاط ـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء عل ـ التمييــز ســد امل ـراة علمــا بربنــام الدولــة اجلديــد املتعلــق
بالرعاية الصحية الشاملة الذي يو عل إتاحة التبمب الصـحي جلميـع املـواطوب انـا .وال تـزا اللجوـة
تشعر بالقلق إ اء قلة استاادة الوقاء من ردمات توظيم األسرة ووسائل موع ا مل ،ال سيما يف املواطق
الرياي ــة ،وإ اء حمدودي ــة وص ــو املراهق ــات والش ــابات إىل ر ــدمات الص ــحة اجلوق ــية واإلحابي ــة .وحثـ ـ
جورجيا عل حتقب فرت وصو املراة إىل الرعاية الصحية ذات الووعية العالية واخلدمات الصحية ذات
الص ــلة( .)1٠6واوص ـ الاري ــق القط ــري بإعط ــاء األولوي ــة ملوس ــو الص ــحة اإلحابي ــة يف اس ـةاتيجية الدول ــة
املتعلقة بالصحة ودعا ا كومة إىل االستثمار يف هذا اجملا بشكل مقتدام حىت يتقىن للجميع ا صو
عل ـ ـ ر ــدمات الص ــحة اإلحابي ــة واجلوق ــية ذات الووعي ــة اجلي ــدة( .)1٠7وال ت ـ ـزا اللجو ــة تش ــعر ب ــالقلق
لعدم توفري التثقي الذي يتواسب مع القن يف ا الصحة اجلوقية واإلحابية وا قو (.)1٠8
 -64وحثّ اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييـز سـد املـراة جورجيـا علـ تقـدمي املشـورة الـد تراعـي
الاوار بب اجلوقب وردمات عالر تعاطي املخـدرات املقـودة باألدلـة للحـد مـن اآلثـار الضـارة الـد
تلحق بالوقاء اللواُ يتعاطب املخدرات(.)1٠9

طاء -الحق في التعليم
 -6٥ال ت ـزا اللجوــة املعويــة بالقضــاء عل ـ التمييــز ســد امل ـراة تشــعر بــالقلق إ اء اضاــاض مقــتو
االلتحا باملدارس يف صاوم األطاا الذين يوتمو ،إىل الائـات احملرومـة واملومشـة .واوصـ اللجوـة
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جورجيا بب ،تكال الدوام الكامل يف املـدارس علـ ليـع املقـتويات( .)11٠تمـا اوصـ اللجوـة املعويـة
بالقضــاء علـ التمييــز العوصــري جورجيــا بزيــادة معــدالت التحــا ابوــاء الرومــا باملــدارس( .)111والحــظ
الاريق القطري ا ،معدالت التعليم قلل املدرسي ا دادت بب عامي  2٠12و ،2٠13واوصـ بـبمور
مووا ا ،يعتمد الربملا ،القانو ،املتعلق بالتعليم امللكر والتعليم قلل املدرسي(.)112
 -66واعربـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء علـ التمييــز ســد املـراة عــن قلقوــا إ اء ارتاــا معــد تقــرب
الاتيــات مــن املــدارس الثانويــة .واوص ـ جورجيــا بتعزيــز إ ــا الاتيــات املوتميــات إىل اقليــات عرقيــة
باملدارس ،وإ الة العوائق الد تعةض حصو ن عل التعليم ،مثل وار األطاا (.)113
 -67واوص ـ اللجوــة ذاهتــا جورجيــا بــب ،تل ــي شــر ا صــو عل ـ اجلوقــية اجلورجيــة او امــتال
وثائق هوية للحصو عل التعليم بعد الص التاسع(.)114

ياء -األشخاص ذوو اإلعارة
 -68اوصـ الاريـق القطــري جورجيـا بـب ،تـوائم قوانيووـا ا اليـة املتعلقــة باألطاـا ذوي اإلعاقـة مــع
املع ــايري الدولي ــة ،وا ،ت ــدعم تواي ــذها وا ،تق ــتحدو ر ــدمات بديل ــة لت ــوفري الرعاي ــة اجلي ــدة الووعي ــة
ليطاا ذوي اإلعاقات الشديدة(.)11٥
 -69واوص ـ املقــرر اخلــات املعــين حبقــو اإلنقــا ،للمشــردين دارلي ـا ا كومــة بــب ،تكاــل ترتيــز
القياس ــات اجلدي ــدة عل ـ املش ــردين دارلي ـا ،مب ــن ف ــيوم األش ــخات ذوو اإلعاق ــة ،م ــن اج ــل حتق ــب
اسلاب معيشتوم ومكافحة األسلاب الكاموة وراء سعاوم(.)116

كاف -األرليات
 -7٠رحلـ اللجوــة املعويــة بالقضــاء علـ التمييــز العوصــري بوســع رطــة عمــل للاــةة 2٠14-2٠٠9
بشب ،إدمار األقليات الوطوية من رال التعليم متعدد الل ات(.)117
 -71واحاطـ اللجوــة املعويــة حبقــو اإلنقــا ،علمــا بــاجلوود الراميــة إىل إدمــار األقليــات يف ا يــاة
القياسية والعامة .وهي ال تزا تشعر بالقلق أل ،نق املعرفة بالل ة اجلورجية ال يزا العـائق الرئيقـي
امــام إدمــاجوم .وحث ـ جورجيــا ،عل ـ للــة امــور مووــا تعزيــز تعلــيم الل ــة اجلورجيــة ليقليــات وتعزيــز
ثيلوم يف ا يئات القياسية والعامة(.)118
 -72واعرب اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز العوصـري عـن قلقوـا لوجـود احتمـا فيمـا يتعلـق بت يـري
امســاء املوــاطق دو ،استشــارة القــكا ،احملليــب .واوصـ جورجيــا بــب ،توظــر يف التشــاور مــع القــكا ،احملليــب
قلــل إدرــا اي ت ي ـريات علـ األمســاء اجل رافيــة ليمــاتن وباالتاــا معوــم وا ،حتــافظ عل ـ جثــار األقليــات
وتراثوا الثقايف(.)119
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 -73ولئن احاط اللجوة املعوية بالقضاء عل التمييز العوصري علما باجلوود الـد تلـذ ا جورجيـا
لتيقري عودة من طردوا يف عام  ،1944ومووم األترا املقخاتيو ،،فإهنا اعرب عن قلقوا لقلة عـدد
من ُموحـوا مرتـز اإلعـادة إىل الـوطن .واوصـ جورجيـا باعتمـاد اسـةاتيجية شـاملة إلدمـار األشـخات
الذين طردوا وهتيئة بيئة إدارية تقول وتقر عملية اإلعادة إىل الوطن(.)12٠
 -74والحظـ اللجوــة ذاهتــا انــب مل يــتم مطلقــا تعـوي األتـرا املقــخاتب عــن اخلقــائر يف املمتلكــات.
واوص ـ ـ جورجي ــا ب ــب ،توظ ــر يف تق ــدمي التع ـ ـوي إىل األش ــخات ال ــذين اعي ــدوا إىل ال ــوطن ع ــن فقـ ــدا،
ةتلكاهتم عودما ُر ّحلوا( .)121وذترت جورجيا ،يف التعليقات علـ املالحظـات اخلتاميـة للجوـة ،اهنـا ال تعتـرب
ناقوا ملزمة بدفع تلك التعويضات(.)122
 -7٥ويف حــب رحل ـ اللجوــة مبشــاريع التوميــة الــد اســطلع مــا ا كومــة ،فإهنــا اعرب ـ عــن قلقوــا
الفتقار اجملتمعـات احملليـة األذربيجانيـة واألرميويـة الـد تعـيش يف املوـاطق الريايـة الوائيـة إىل ا ياتـل األساسـية،
مبا يف ذلك الطر  ،ووسائل الوقل ،وامليا  ،والكورباء واإلمـدادات بال ـا الطليعـي .واوصـ اللجوـة جورجيـا
مبراجعة وحبث سلل تصحي اآلثار القللية املةتلة عل اإلصالح الزراعي يف املاسي(.)123

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -76اوصـ ـ املاوس ــية جورجي ــا بتع ــديل الق ــانو ،املتعل ــق ب ــالالجئب والوس ــع اإلنق ــاين والق ــانو،
اجلوـائي والقـانو ،اإلداري حـىت تتماشـ تلـك القـوانب مـع االتااقيـة اخلاصـة بوسـع الالجئـب .وقـدم
توصــيات ارــر بشــب ،تواي ــذ ملــدا عــدم اإلع ــادة القق ـرية وا ــد م ــن اللجــوء إىل احتجــا ملتمق ــي
اللجوء ومدتب(.)124
 -77واوص املاوسية جورجيا بتعـديل قوانيووـا املتعلقـة باألشـخات عـدميي اجلوقـية حـىت تتقـق مـع
االتااقي ــات الدولي ــة ذات الص ــلة ،وتع ــديل قانوهن ــا املتعل ــق باجلوق ــية لتيق ــري حص ــو األش ــخات ع ــدميي
اجلوقــية عل ـ اجلوقــية ،وتعــديل القــانو ،املتعلــق باملقــاعدة القانونيــة اجملانيــة لتيقــري حصــو األشــخات
عدميي اجلوقية عل املشورة والتمثيل(.)12٥

ميم -المشردون داخلياً 
 -78رات املاوسـ ــية القـ ــامية لش ـ ـ و ،الالجئـ ــب ا ّ ،اعتمـ ــاد جورجيـ ــا للقـ ــانو ،املتعلـ ــق باألشـ ــخات
املشــردين قق ـرا ،يف عــام  ،2٠14يُعــد رطــوة ــو األمــام يف ــا محايــة املشــردين دارليــا( .)126وقــا
األمب العام إنب يول ي التصدي للجوانب االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بإدمـار املشـردين دارليـا ،مثـل
الق ــلل املق ــتدامة لكق ــب الع ــيش وا ص ــو علـ ـ التعل ــيم اجلي ــد واخل ــدمات الطلي ــة واالجتماعي ــة(.)127
واوصـ املاوســية القــامية لشـ و ،الالجئــب جورجيــا بضــما ،ةارســة ليــع األشــخات املشــردين دارليـا
حقوم يف اختاذ قرار حر ومقتوري بشب ،ما إذا تانوا يرغلو ،يف العـودة طوعـا إىل ديـارهم يف ظـروم هتيـة
ــم العــيش يف تو ـ األمــن والكرامــة ،او االنــدمار يف اجملتمعــات احملليــة او التــوطن يف مكــا ،جرــر مــن
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الللد( .)128والحظ األمب العام ا ،التقدم احملر فيما يتعلق باإلدمار ،عل الصـعيد احمللـي او مـن رـال
إعادة التوطب ،مل ي ّد إىل إسـقا ا ـق يف العـودة ،وهـو حـق مـن حقـو اإلنقـا ،ومقـبلة إنقـانية علـ
القواء جيب التعاطي معوا ب الوظر عن اي تقوية للوزا الذي نشبت عوب ا الة(.)129
 -79واعرب املقرر اخلات املعـين حبقـو اإلنقـا ،للمشـردين دارليـا عـن مشـاعر القلـق أل ،معظـم
األشخات املشـردين دارليـا يعـانو ،مـن ظـروم معيشـة غـري الئقـة ،ومـن اللطالـة وانعـدام سـلل الـر .
واوص ا كومة بإدمار ه الء األشخات يف رطط التومية وامللادرات األوسع نطاقا ،بدال مـن وسـع
اسةاتيجية شاملة عن توفري سلل تقب الر ليشخات املشردين دارليا دو ،غريهم(.)13٠
 -8٠وحث املقرر اخلات ا كومة عل سـما ،تـع املشـردين دارليـا ،وخباصـة الوقـاء ،فعـال بكامـل
حقـ ــو اإلنقـ ــا ،والوصـ ــو إىل األرض واملمتلكـ ــات .واسـ ــام ا ،حـ ــق املشـ ــردين دارلي ـ ـا يف القـ ــكن
واألرض واملمتلكات هو عوصر اساسي إلجياد حلو دائمة .وذتر املقـرر اخلـات ا كومـة بـب ،مـن حـق
األشــخات املشــردين دارلي ـا اســةجا ةتلكــاهتم او ا صــو عل ـ تعــوي عووــا ،ب ـ الوظــر عمــا إذا
ارتاروا العودة او االندمار حمليا او التوطب يف مكا ،جرر(.)131
 -81واح ـ ــا املق ـ ــرر اخل ـ ــات علم ـ ــا ب ـ ــب ،ا كوم ـ ــة تعت ـ ــزم س ـ ــن ق ـ ــانو ،جدي ـ ــد بش ـ ــب ،املو ـ ــاجرين
اإليكول ــوجيبع وش ــجع ا كوم ــة علـ ـ س ــما ،ا ،حي ــدد مش ــرو الق ــانو ،مع ــامل ا ق ــو والض ــمانات
القانوني ــة ،واالقتص ــادية وا ماي ــة االجتماعيـ ــة ليش ــخات املش ــردين دارلي ـ ـا نتيج ــة الك ـ ـوارو الطليعيـ ــة
واالصطواعية ،وفقا للمعايري الدولية(.)132

نون -الحق في التنمية
 -82احــا الاريــق القطــري علمــا خبطــة الطريــق الــد وســعتوا ا كومــة يف عــام  ،2٠14لتعمــيم
موظــور الشــيخورة يف جورجيــا مــن رــال عمليــة قائمــة عل ـ املشــارتة ،ولكوــب يــر انــب جيــب ترلــة
رريطــة الطريــق إىل رطــط عمــل وب ـرام ترمــي إىل يــادة فــرت اســتاادة املقــوب مــن رــدمات الرعايــة
الصحية وا مايـة االجتماعيـة( .)133ورا الاريـق القطـري ا ،جورجيـا رتـزت ،يف االسـةاتيجية اإلاائيـة
اجلديــدة لعــام  2٠2٠اساســا ،عل ـ املقــائل االقتصــادية واملاليــة ،واوص ـ جورجيــا بوســع اس ـةاتيجية
مقودة باألدلة وتقوم عل ا قو (.)134
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the
official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United
Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Georgia
from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/GEO/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
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ICCPR-OP 2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
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Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OPCRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure:
OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRCIC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OPICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
(Protocol III). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced Labour
Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention,
1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Equal
Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) Convention,
1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (No. 182).
International Labour Organization Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) and
Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
See CEDAW/C/GEO/CO/4-5, para. 41.
See CERD/C/GEO/CO/4-5, para. 23.
See CEDAW/C/GEO/CO/4-5, para. 29.
See United Nations country team submission for the universal periodic review of Georgia, p. 7.
See UNHCR submission for the universal periodic review of Georgia, p.10.
See CERD/C/GEO/CO/4-5, para. 15.
Ibid., para. 14.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of National
Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on Accreditation, the
classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member (fully in compliance
with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination); and C: no status (not in
compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, see
A/HRC/27/40, annex.
See CCPR/C/GEO/CO/4, para. 3 and CEDAW/C/GEO/CO/4-5, para. 5. See also the opening remarks by
the United Nations High Commissioner for Human Rights at a press conference in Tbilisi, 21 May 2014,
available at www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14624.
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