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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورق الش ــامالل املنشـ ـ وفقـ ـ ا لقـ ـرار لـ ـ ق ــو
اإلنسـ ـ ــا 1/5ل دورتـ ـ ــث الاالاـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـ ـرين الاـ ـ ــا /نوفم .2015
واستُعرضــا احلالــة جورجيــا جلســتث الاالاــة عشــرة املعقــودة  10تش ـرين الاــا /نوفم .2015
وترأســا وفــد جورجيــا نايبــة وويــر الش ـ و ادارجيــةل الســيدة واتونــا تــوتادوق .واعتمــد الفريــق العامــال
جلستث السابعة عشرةل املعقودة  12تشرين الاا /نوفم 2015ل التقرير املتعلق جبورجيا.
 -2و  13ك ــانو الاا /ين ــاير 2015ل اوت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموع ـ ــة الااثي ـ ــة لتيس ـ ــر اس ـ ــتعراض احلال ـ ــة جورجي ـ ــاو ال تغ ـ ــال وا زاي ـ ــر و وري ـ ــة مق ـ ــدونيا
اليوغوسافية سابقا.
 -3ووفق ـ ا للفقــرة  15مــن مرفــق ق ـرار ل ـ قــو اإلنســا 1/5ل والفقــرة  5مــن مرفــق ق ـرار
اجملل 21/16ل صدرت الوثايق التالية ألغراض استعراض احلالة جورجياو
(أ

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ ( A/HRC/WG.6/23/GEO/1؛

(ب جتمي ـ للمعلومــات أعدتــث مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــو اإلنســا (املفوضــية
السامية وفق ا للفقرة (15ب ( A/HRC/WG.6/23/GEO/2و Corr.1؛
(ج

موجز أعدتث املفوضية السامية وفقا للفقرة (15ج ). A/HRC/WG.6/23/GEO/3

 -4وأُ يلــا إىل جورجيــا عــن طريــق اجملموعــة الااثيــة قايمــة أســإلة أعــدوا ســلفا إســبانيال وأملانيــال
وبلجيك ـ ــال وا م وري ـ ــة التش ـ ــيكيةل وس ـ ــلوفينيال والس ـ ــويدل وسويسـ ـ ـرال واملكس ـ ــي ل واململك ـ ــة املتح ـ ــدة
ل يطانيــا العىمــي وأيرلنــدا الشــماليةل والنــروي.ل و ولنــدا .وميكــن الطــاع علــي ـ األســإلة املوق ـ
الشبكي ادارجي للفريق العامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض ألف 
لــ
 -5أشـ ــار وفـ ــد جورجيـ ــا إىل أ السـ ــتعراض أجـ ــرق بُعيـ ــد انت ـ ــاب جورجيـ ــا ع ـ ـوا
قــو اإلنســا  .وأوضــو أ جورجيــا نالــا شــرة ـ الع ــوية الــيت ت كــد التـزام البلــد بـ راو مزيــد
من التقدم سياساتث الوطنية وادارجية حلماية قو اإلنسا .
 -6وكانــا جورجيــا ريصــة علــي مناقشــة الــة قــو اإلنســا البلــدل و ــي تــر أ عمليــة
الس ــتعراض ال ــدورق الش ــامال أداة فري ــدة لتعزي ــز وناي ــة ق ــو اإلنس ــا  .وو ــال دورة الس ــتعراض
األوىلل تع ــدت جورجيــا بتنفيـ  136توصــية وتوفقــا تنفيـ  98من ــا؛ وأمــا التوصــيات الامانيــة
والااثــا املتبقيــةل فقــد كانــا قيــد التنفي ـ  .و عــام 2013ل قــدما جورجيــا تقريــر منتصــف املــدة
عن تنفي التوصيات.
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 -7وأع ــد التقري ــر ال ــوطا الا ــا ورجي ــا فري ـ ؤـق مش ـ ـ ؤي ب ــا الوك ــالت ض ــم مس ـ ـ ولا رفيع ــي
األج ــزة التنفي يــة والق ــايية والتش ـريعية .وأنشـ ـ ا الفريــق عــام 2014
ومتوســطي املســتو
لتنفي ـ التزامــات تقــد التقــارير إىل يإــات معا ــدات ومياــا األمــم املتحــدة .وتعــاو الفريــق أي ـا
عل ــي نط ــا واس ـ م ـ القط ــاع غ ــر احلك ــومي؛ ونف ـ ت العدي ــد م ــن األنش ــطة الستش ــارية وأنش ــطة
النشر إطار عملية متواصلة.
 -8واســتمرت جورجيــا التعــاو املامــر م ـ املكلفــا بوليــات إطــار اإلج ـراءات اداص ـة.
وأكــدت التزام ــا مــن و ــال الــدعوة الدايمــة ال ــيت وج ت ــا إلــي م .وقــد أجري ــا عــدة ويــارات أثن ــاء
جولة الستعراض الاانيةل ومن املقرر أ جيرق املزيد من ا عام .2016
 -9وع ــددت جورجي ــا إ اواو ــا الرييس ــية منـ ـ فـ ـ ة الس ــتعراض األولل ب ــدءا بنجا ــا إ ــام
دورة م ــن النت اب ــات الدميقراطي ــة والتنافس ــية ال ــيت ش ــكلا س ــابقة فيم ــا ـ نق ــال الس ــلطة س ــلميا
عــام  .2012وقــد قــيم مراقبــو دوليــو النت ابــات ال ملانيــة لعــام 2012ل والنت ابــات الرياســية
لعــام 2013ل والنت ابــات اةليــة لعــام 2014ل ورأوا أهنــا كانــا ــرة ونزي ــة .ودولــا تعــديات
دس ــتورية ختلف ــة ي ــز النف ــاا عق ــب نق ــال الس ــلطة .وأو ـ ت ـ التع ــديات بتنى ــيم جدي ــد لت ـواو
ي مستويات احلكومة.
السلطات وآليات لتوسي نطا املساءلة
 -10و عـ ــام 2014ل اعتمـ ــدت جورجيـ ــا بعـ ــد املشـ ــاركة الشـ ــفافة للمجتم ـ ـ املـ ــد والفـ ــاعلا
الــدوليا اس ـ اتيجيت ا األوىل الشــاملة الطويلــة األجــال ــال قــو اإلنســا ل للف ـ ة 2020-2014ل
ووضـ ـ ــعا تل ـ ـ ـ الس ـ ـ ـ اتيجية بالسـ ـ ــتناد إىل توصـ ـ ــيات
مث وطـ ـ ــة عمـ ـ ــال للف ـ ـ ـ ة ُ .2015-2014
امل سســة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ل واملفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا ل ومنىمــات قــو اإلنســا
غ ــر احلكومي ــة الوطني ــة والدولي ــةل وتقري ــر املستش ــار اد ـاص لاحت ــاد األورويب املع ــا باإلص ــاي الدس ــتورق
والق ــانو و ق ــو اإلنس ــا جورجي ــا .وع ــزوت الس ـ اتيجية امل ـ كورة ال ــن  .الق ــايم عل ــي احلق ــو
ال ق من ش نث أ يوجث سياسـات الدولـة وبرا ـا و ـدد أصـحاب احلقـو والواجبـات اوق الصـلة.
وتوىل ل قو اإلنسا املش ي بـا الوكـالتل الـ ق ي ـم منىمـات اجملتمـ املـد واملنىمـات
الدولية اليت تتمتـ قـق التصـويال مسـ ولية تنفيـ السـ اتيجية ورصـد ا بفعاليـة حتـا إشـراة ريـي
اجملل للمساءلة أمام ال ملا عن طريق تقد تقرير سنوق.
الووراء .و
 -11وك ــا الق ــانو الش ــامال ملكافح ــة التميي ــزل املعتم ــد ع ــام 2014ل وط ــوة ام ــةل باعتب ــار
أول آلية تشـريعية جورجيـا حتىـر صـرا ةا يـ أشـكال التمييـزل ـا في ـا التمييـز القـايم علـي ا ويـة
ا نسانيةل القطاعا العام واداص كلي ما .وُكلف اةامي العام برصد تنفي ا القانو .
 -12ولتعزيــز نُىــم نايــة قــو اإلنســا ل عــا ال ـريي وريــي الــووراء كاشــا مستشــارين بش ـ
ق ايا قو اإلنسا  .و ووارة ادارجيةل ُكلف سفر متجول لف قو اإلنسا .
 -13واك ــرت جورجي ــا أ ج او ــا الق ــايي اس ــتفاد م ــن إص ــاي واسـ ـ النط ــا  .فعل ــي س ــبيال
املاـالل أصــبو اجمللـ األعلــي للق ـاء  -و ــو امل سسـة الق ــايية الرييسـية البلــد  -أكاـر دميقراطيـةا
4/35

GE.16-00393

A/HRC/31/15

وانفتا ـا وشــفافيةا عـام  .2013و ــال لالــو للمجتمـ املــد وأكــادمييو اـال أع ــاء ال ملــا
اجمللـ ـ ل وأص ــبو ا يُس ــمو ب ــدوول ك ــامرات التلفزي ــو إىل قاع ــات اة ــاكم .و ع ــام 2014ل
اعتُمــدت مــدة تعيــا الق ــاة مــد احليــاة إىل جانــب معــاير وإج ـراءات جديــدة شــفافة وموضــوعية
يستعا هبا اجملل لتعيا الق اة وتقييم أداي م .وكانا إصا ات أور قيد التنفي .
 -14وفيمــا يتعلــق باإلص ــا ات قطــاع إنف ــاا القــانو ل اكــرت جورجي ــا أ احلكومــة فص ــلا
بـا م ـام الشـرطة وامل ـام السـت باراتيةل قيـت أصـبحا الشـرطة تعمـال كوكالـة اات منحـي تمعـي
م مت ــا من ـ ا رميــة ومكافحت ــا .وأُدولــا أي ـ ا إصــا ات دوايــر ا جــرة وفيمــا يتعلــق قمايــة
الشــرطة للبيانــات الش صــية .وأضــحا قــو اإلنســا الي ـا موضــوعا أساســيا أكادمييــة الشــرطةل
ووضــعا ألف ـراد
وأُ ــز عمــال ل يســت ا بــث للتصــدق للعنــف املنــز ل وارتف ـ معــدل تو يــف النســاءل ُ
الشرطة مبادئ توجي ية ملكافحة التمييز.
 -15وقــدما جورجيــا نىــرة عامــة عــن اإلصــا ات املنف ـ ة مــن أج ـال تعزيــز إج ـراءات املقاضــاة
ونــزع التســيي عن ــا .وانتقلــا ســلطات الدعــاء الــيت كانــا بيــد وويــر العــدل إىل املــدعي العــامل
ــا أنش ـ م ـ ورا ل ـ ادعــاء مت ـواو مــن يــت نــوع ا ــن يت ـ لف مــن مــدعا عــاما ولالــا
للج ــاو التش ـريعي وا ــاو الق ــايي واجملتم ـ امل ــد ل و ــو يع ــا مرش ــحا لش ــغال منص ــب امل ــدعي
العام ويعرض م علي ال ملا من أجال الوتيار الن ايي.
 -16وت ــر جورجي ــا أ مش ــكلة التعـ ـ يب وس ــوء املعامل ــة ق ــد ق ــي علي ــا كمش ــكلة نىامي ــةل
وأشــارت إىل أ املقــرر ادــاص املعــا سـ لة التع ـ يب وغــر مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الاإنسانية أو امل ينة اع ة بنجاي اإلصا ات املنف ة من عام .2012
 -17وفيمــا يتعلــق بالســجو ل أفــادت جورجيــا بـ عــدد الســجناء الفـ إىل أكاــر مــن النصــف
عام  2013نتيجة عفو واسـ النطـا  .وتسـحل احلفـاى علـي ـ ا العـدد املـن ف دو أ يكـو
وض ــمن للس ــجناء احل ــد األدا للمس ــا ة امل صص ــة ــم؛
ل ـ ل ت ـ ثر كب ــر عل ــي الس ــامة العام ــةُ .
وعُزو الرصد الداولي ليات ال تجاو وتـوىل الرصـد ادـارجي اةـامي العـام وا ليـة الوقاييـة الوطنيـة.
و ت السجناء خبدمات صحية ضا ا اددمات املقدمة إىل عامة الناس.
 -18وأدت اإلصــا ات املنف ـ ة من ـ عــام  2012إىل إقامــة نىــام حلمايــة البيانــات ي ــم يإــة
إشـ ـرافية حلماي ــة البيان ــات ي أسـ ـ ا مو ــف منت ــب م ــن ال مل ــا ومكل ــف بولي ــة تش ــمال القط ــاعا
اداص والعامل ا ال وكالت إنفاا القانو .
 -19ومشلــا اإلصــا ات العديــدة الــيت أجروــا جورجيــا لتحســا بيإــة وســايط اإلعــام وتيســر
تعدديت ا اعتماد تشـريعات بشـ يإـة البـت اإلااعـي العـام وتـدابر مـن أجـال حتسـا الشـفافية املاليـة
للشركات التلفزيونيةل والتحول إىل البـت الرقمـيل واللتـزام بـ دراج يـ اةطـات التلفزيونيـة الـيت تبـت
األوبار ضمن ودمات الكابال والساتال.
 -20وأشــارت جورجيــا إىل أ اةــامي العــام اع ـ ة بــالتطورات اإلجيابيــة الناجتــة عــن التعــديات
الـمدولة علي التشريعات اليت تنىم التجمعات واملىا رات.
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 -21و ضــوء التنــوع الــديا جورجيــال قــررت احلكومــة أ تنش ـ ل اشــيا م ـ أف ــال املمارســات
األوروبيـ ــةل وكالـ ــة الدولـ ــة للش ـ ـ و الدينيـ ــة الـ ــيت قـ ــدما توصـ ــيات قايمـ ــة علـ ــي البحـ ــت واحل ـ ـوار بـ ــا
ا معيات الدينية جورجيا.
 -22وفيمــا يتعلــق ب جيــاد لــول طويلــة األجــال ملشــكلة األش ـ اص املشــردين داولي ـ ا ونايــة قــوق م
أثنـاء التشـردل قـدم الوفـد نىــرة عامـة عـن سياسـات جورجيـا ا ديــدة الـيت تت ـمن معـاير اسـنة إلجـراءات
اوتي ــار املس ــتفيدين وتوويـ ـ الس ــكن .وارتفع ــا خصص ــات احلل ــول الدايم ــة م ــن امليزاني ــة ارتفاعـ ـا مـ ـ اال
و ص ــلا  15 000أس ــرة عل ــي الس ــكن س ــلفا .ومـ ـ الـ ـ ل فـ ـ ا ــدة الن ــايي ــو الع ــودة ا من ــة
والكرمية وغر املشروطة لألش اص املشردين داولي ال ضحايا التط ر العرقيل إىل مواطن م األصلية.
 -23واُكــر أ نايــة قــو املـرأة مــن أوىل أولويــات جورجيــا .ومشلــا التطــورات األوــرة تعــديات
تشـ ـريعية عدي ــدة وحتس ــا إج ــاوة األموم ــة .واعتُم ــدت أي ـ ـ ا وط ــط عم ــال وطني ــة بشـ ـ املس ــاواة ب ــا
ا نسا وتنفي قرار ل األمن  2000(1325والق اء علي العنف املنز .
 -24و عـ ــام 2015ل اعتمـ ــد ال ملـ ــا قانون ـ ـ ا لق ـ ــاء األ ـ ــدائ بغيـ ــة ت ـ ــما القـ ــانو املبـ ــادئ
املنصــوص علي ــا اتفاقيــة قــو الطفــال وســاير املعــاير الدوليــة اات الصــلة بصــورة كاملــة .وعــاوةا
علــي ال ـ ل التزمــا جورجيــال إطــار الس ـ اتيجية الوطنيــة حلقــو اإلنســا للف ـ ة 2020-2014ل
واصــلة حتســا النىــام التعليمــيل وتطــوير وــدمات الرعايــة الصــحية وادــدمات الجتماعيــةل واحلــد مــن
الفقـر ووفيـات األطفــالل وضـما احلمايـة الفعالــة لألطفـال مــن العنـف .وشـ دت أي ـ ا املسـاعدة املاليــة
املقدمة إىل األطفال اوق اإلعاقة وبرام .الرعاية الجتماعية ويادة كبرة.
 -25وصـ ــدقا جورجيـ ــا علـ ــي اتفاقيـ ــة قـ ــو األش ـ ـ اص اوق اإلعاقـ ــة عـ ــام  .2014وتـ ــوىل
ريــي الــووراء تنســيق عمليــة التنفيـ ل واعتُمــدت وطــة عمــال ل ــما تكــاف الفــرص املتا ــة لألشـ اص
اوق اإلعاقة.
 -26وأف ــادت جورجي ــا ب هن ــا أ ــروت تق ــدم ا كبـ ـرا ــال ناي ــة ق ــو العم ــالل بوس ــايال من ــا
إدو ــال تع ــديات عل ــي ق ــانو العم ــال ع ــام 2013ل اس ــتنادا إىل مع ــاير منىم ــة العم ــال الدولي ــة.
وأنشــإا دايــرة وســاطة ملن ـ مناوعــات العمــال وتســويت ال كمــا أنش ـ برنــام .كــومي لرصــد ــروة
العمال .وستواصال احلكومة تعزيز آلية تفتيش العمال.
 -27واك ــرت جورجي ــا أ سياس ــت ا لادم ــاج امل ــد كان ــا ترم ــي إىل ناي ــة ق ــو األقليـ ــات
الوطنيــة وكفالــة اإلدمــاج املــد ودعــم الســتمرار إنشــاء بيإــة متســااة .وستس ـ م أي ـ ا اس ـ اتيجية
املســاواة واإلدمــاج املــدنيا ووط ـة عمل ــال للف ـ ة 2020-2015ل مواصــلة ضــما املســاواة بــا
ي الت احلياة العامة واحلفاى علي ثقافاوا و وياوا.
األقليات اإلثنية وكفالة مشاركت ا
 -28وسـ ـ ــلطا جورجيـ ـ ــا ال ـ ـ ــوء علـ ـ ــي إطـ ـ ــا اس ـ ـ ـ اتيجية التنميـ ـ ــة الجتماعيـ ـ ــة القتصـ ـ ــادية
"جورجيـ ــا  "2020عـ ــام 2013ل هبـ ــدة ضـ ــما احلـ ــق الصـ ــحة و برنـ ــام .شـ ــامال للرعايـ ــة
الص ــحيةل وس ــلطا ال ــوء كـ ـ ل عل ــي إط ــا برن ــام .للق ــاء عل ــي ف ــروس الت ــاب الكب ــد Cل
وتوفر فرص الفح قبال تش ي املرض للسكا وتزويد م ب دئ األدوية ووسايال املتابعة.
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 -29واك ــر الوف ــد أ جورجي ــا م ــا بر ــا تتبـ ـ سياس ــات و ــدة إىل كفال ــة ت ـ ي ـ الس ــكا
ـيت أخباويــا وتس ينفا /أوســيتيا
ققــوق م علــي أكمــال وجــثل ولكــن ال ــتال العســكرق األجنــو ملنطقـ /
ا نوبيـة كــا لــث تـ ثر وطــر علــي الــة قـو اإلنســا في مــا .وأشــار الوفــد إىل ــدوئ انت اكــات
متك ــررة حلق ــو اإلنس ــا املن ــاطق اةتل ــةل ــا الـ ـ ل عل ــي س ــبيال املا ــال ل احلص ــرل إو ــاع
األشـ اص لا تجــاو التعســفي والنت ـاي املن جــي حلقــو امللكيـة وتقييــد ريــة التنقـال واحلرمــا مــن
احلــق التعلــيم باللغــة األم .وأعــرب الوفــد عــن قلقــث مــن تكايــف قـوات ال ــتالل عــام 2011ل
لعمليـ ــة إقامـ ــة أسـ ــيجة مـ ــن األسـ ــاي الشـ ــايكة وغر ـ ــا مـ ــن احل ـ ـواجز علـ ــي ط ـ ـول وـ ــط ال ـ ــتال
املنطقت ــا .وأعرب ــا جورجي ــا ع ــن جزع ــا الب ــالّ م ــن ع ــدم الس ــماي ب ــدوول أق آلي ــات رص ــد دولي ــة
واستشـ دت ــا قالتــث املفوضــة الســامية الســابقة حلقــو اإلنســا ل نــا بــياقل عــن منطقــة تس ـ ينفا
ب هنــا "ثقــب أســود" وب هنــا "أ ــد أصــعب األمــاكن علــي وجــث األرض الــيت ميكــن الوصــول إلي ــال يــت
ل يس ــمو للوك ــالت الدولي ــة بال ــدوول" .واك ــر الوف ــد أ وط ــورة الوض ـ ـ أ ــرت بوض ــوي مس ــي
احلاج ـ ــة إىل اإلش ـ ـ ـراي الفاعـ ـ ــال للمفوضـ ـ ــية السـ ـ ــامية حلقـ ـ ــو اإلنسـ ـ ــا واملكلفـ ـ ــا بوليـ ـ ــات إطـ ـ ــار
اإلجراءات اداصة.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض باء 
 -30أثنــا كرواتيــا علــي جورجيــا ملــا ققتــث مــن إ ــاوات التصــدق للتعـ يب وســوء املعاملــة
نىام السجو  .ور با باعتماد قانو مكافحة التمييز وإعا سنة  2014سنةا حلقو املرأة.
 -31واع فــا ا م وريــة التشــيكية بــا ود احلقيقيــة الــيت ب ـ لت ا جورجيــا من ـ دورة الســتعراض
السابقة من أجال ويادة ا ام قو اإلنسا وسيادة القانو .
 -32وأثنـا الـداكري علــي جورجيـا للتقــدم اةـرو فيمــا يتعلـق بالتوصــيات األربـ الــيت قـدمت ا إلي ــا
وـ ــال السـ ــتعراض األول .وأعربـ ــا عـ ــن قلق ـ ــا إواء السـ ــت دام الواس ـ ـ النطـ ــا لا تجـ ــاو قبـ ــال
اةاكمة ووقوع الت ا تجاو لف ات طويلة مل تكن متناسبة م ا رايم املزعومة.
 -33ور بــا جيبــوب بالتقــدم اةــرو تنفي ـ التوصــيات الــيت قبلت ــا جورجيــا وــال دورة الســتعراض
السابقةل ا ال اعتماد قانو الق اء علي ي أشكال التمييز.
 -34وأشــارت مصــر إىل الــدور الـ ق اضــطلعا بــث آليــة التنســيق الوطنيــة املشـ كة بــا الوكــالت.
وأعربــا عــن أســف ا أل القــانو ا نــايي مل ىــر ادطــاب العنصــرق ونشــر األفكــار القايمــة علــي
التفو العنصرق أو مىا ر الكرا ية العنصرية.
 -35وأي ــدت إس ــتونيا س ــامة أراض ــي جورجي ــا والوص ــول احل ــر ملواطني ــا وامل سس ــات الدولي ــة إىل
املنـ ــاطق اةتلـ ــة ملراقبـ ــة الـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا في ـ ــا .وأثنـ ــا علـ ــي جورجيـ ــا لتعاوهنـ ــا م ـ ـ اةكمـ ــة
ا نايية الدولية.
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 -36ور ب ــا فرنس ــا بتص ــديق جورجي ــا عل ــي اتفاقي ــة ق ــو األشـ ـ اص اوق اإلعاق ــة واتفاقي ــة
لـ أوروبــا بش ـ منـ ومكافحــة العنــف ضــد امل ـرأة والعنــف املنــز (اتفاقيــة اســطنبول  .وتســاءلا
فرنسا عما إاا كانا جورجيا تعتـزم تعزيـز مكتـب اةـامي العـام و صـي مـوارد إضـافية لتنفيـ قـانو
مكافحة التمييز.
 -37ور ب ــا أملاني ــا بتحس ــن الوضـ ـ فيم ــا يتعل ــق قري ــة الص ــحافة والص ــحافة املس ــتقلة .بي ــد أ
احلكم دعو ق ايية دياة الع د مس لة ملكية قناة تلفزيونية وإداروا كا مدعاة للقلق.
 -38وأشــادت غانــا بتصــديق جورجيــا علــي اتفاقيــة قــو األش ـ اص اوق اإلعاقــة ودعت ــا إىل
النى ــر أي ـ ا التص ــديق عل ــي برتوكو ــا الوتي ــارق .وأعرب ــا غان ــا ع ــن قلق ــا إواء املعلوم ــات ال ــيت
حتدثا عن ااولت احلكومة الت ثر علي بع وسايط اإلعام.
 -39وســلطا اليونــا ال ــوء علــي التقــدم اةــرو تعزيــز املســاواة بــا ا نســا واإلصــا ات
ــال نايــة األشـ اص اوق اإلعاقــةل وعلــي التقــدم اةــرو مكافحــة الجتــار
الــيت نفـ ت مـ ورا
باألش اصل اليت ل تزال تشكال حتدي ا ام ا.
 -40ور ب ــا نـ ــدوراس باعتمـ ــاد ق ــانو مكافحـ ــة التميي ـ ـز والت ــدابر املت ـ ـ ة
و 2015من أجال ناية األش اص املشردين داوليا وضما رفا م.

عـ ــامي 2014

 -41وأش ــارت نغاري ــا إىل أ جورجي ــا مل تنفـ ـ بع ـ ُـد اتفاقي ــة ق ــو األشـ ـ اص اوق اإلعاق ــة.
و ــي ت ــر أ ن ــاي ــالا ملزي ــد م ــن التحس ــا فيم ــا يتعل ــق ب ــالتحقيق التق ــارير ال ــيت تفي ــد بوقـ ـوع
ــالت تع ـ ـ يب أو سـ ــوء معامل ــة واملقاض ــاة الـ ــدعاو املرفوع ــة بش ـ ـ ـ ـ املعامل ــة .وأعربـ ــا
نغاريا عن أسف ا أل العقوبة البدنية لألطفال ما والا مشروعة جورجيا.
 -42ور با آيسـلندا باعتمـاد جورجيـا وطـة العمـال الوطنيـة للمسـاواة بـا ا نسـا و ات ـا علـي
ا الصدد.
ضما فرض عقوبات كافية لردع التمييز ومنعثل وعلي ا اا مزيد من ادطوات
 -43واكرت إندونيسيا أ قو العمـال امل ـاجرين ينبغـي أ تكـو أولويـة مـن أولويـات اجملتمـ
جورجيا ووطة عمل ا.
الدو  .ور با باعتماد الس اتيجية الوطنية حلماية قو اإلنسا
 -44وأثنــا أيرلن ـدا علــي جورجيــا لست ــافت ا لزيــارات عديــدة مــن املكلفــا بوليــات إطــار
اإلجـ ـراءات اداص ــة ورد ــا عل ــي أغلبي ــة رس ــايل م .وأش ــارت أيرلن ــدا إىل اس ــتمرار دواع ــي قل ــق من ــا
است دام ال تجاو قبال اةاكمة كتدبر وقايي ومس لة مناسبة توقيا اةاكمات.
 -45ور بــا إيطاليــا باعتمــاد السـ اتيجية الوطنيــة حلمايــة قــو اإلنســا ووطــة العمــال املتعلقــة هبــال
وك ا خبطة الق اء علي العنف املنز  .وأعربا عن ارتيا ا إلنشاء وكالة كومية للمسايال الدينية.
 -46وأثنــا اليابــا علــي جورجيــا لعتماد ــا قــانو الق ــاء علــي يـ أشــكال التمييــز أيــار/
مــايو 2014ل ولكن ـا أشــارت إىل أ مشــاركة النســاء عمليــات وض ـ السياســاتل علــي النحــو
املوصي بث وال دورة الستعراض األوىلل مل تتحسن سب املعلومات الواردة.
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 -47وأعرب ــا لتفي ــا ع ــن تق ــدير ا لتع ــاو جورجي ــا مـ ـ املكلف ــا بولي ــات إط ــار اإلجـ ـراءات
اداص ــة وانفتا ــا عل ــي م .وأعرب ــا ع ــن أس ــف ا لع ــدم ك ــن ـ ـ لء املكلف ــا بولي ــات م ــن وي ــارة
أخباويا وأوسيتيا ا نوبية.
األراضي اةتلة بالنىر إىل تد ور الة قو اإلنسا
 -48ور با ليتوانيا بالتقـدم اةـرو إصـاي ا ـاو الق ـاييل وتعزيـز اسـتقالية اجمللـ األعلـي
للق ــاءل وتعزي ــز داي ــرة املس ــاعدة القانوني ــة .وأشـ ـادت ب ــا ود املب ول ــة لت ــوفر ــروة ليق ــة ميـ ـ
املشردين داولي ا والاجإا.
 -49ور بــا املكســي بق ـرار صــي م ـوارد للمحــامي العــام واع فــا بــا ود املب ولــة لتعزيــز
اإلطار املعيارق حلقو اإلنسا من وال اعتماد اس اتيجية قو اإلنسا وغر ا من التدابر.
دورب الســتعراض وأعــرب عــن ارتيا ــث للتعــديات
 -50ور ــب ا بــال األســود بالتقــدم اةــرو بــا /
ال ــيت أُدول ــا عل ــي ق ــانو الس ــجو ع ــام  .2014وطل ــب مزي ــدا م ــن املعلوم ــات ع ــن الت ــدابر
املت ة ل ما استقالية ومساءلة مكتب املدعي العام.
 -51وق ــال املغ ــرب إ م ــن دواع ــي تش ــجيعث اعتم ــاد وط ــة عم ــال مكافح ــة التعـ ـ يب وإص ــاي
ا ــاو الق ــايي ورف ـ القي ــود املفروض ــة عل ــي ريــة التعب ــر .ور ــب باعتم ــاد وط ــة عم ــال مكافح ــة
العنف املنز .
 -52وأثنــا مياكــار علــي جورجيــا ل ــماهنا تكــاف الفــرص لألش ـ اص اوق اإلعاقــة وتصــديق ا
علي اتفاقية قو األش اص اوق اإلعاقة.
ــال اإلصــاي الق ــايي
 -53وأ اطــا ناميبيــا علم ـا بــادطوات ا امــة الــيت ا ـ وا جورجيــا
وشجعت ا علي ا اا مزيد من اإلجراءات لتحسا استقالية ا او الق ايي ونزع التسيي عنث.
ــالت قــو امل ـرأة وســيادة القــانو وســلوي
 -54وأشــارت ولنــدا إىل التحــديات املطرو ــة
املكلفا ب نفاا القانو ل وأعربا عن ارتيا ا لعملية اإلصاي الداولي.
 -55وأعربــا نيجري ــا ع ــن قلق ــا إواء الدع ــاءات ال ــيت تفي ــد بتع ــرض أف ـراد األقلي ــات واألجان ــب
لاعتقــالت التعســفية وســوء املعاملــة مــن جانــب املــو فا املكلفــا ب نفــاا القــانو ل ودعــا جورجيــا
ال قو اإلنسا إواء ي األش اصل وفقا للقانو الدو .
إىل التقيد بالتزاماوا
 -56و ا ــا الن ــروي .جورجي ــا عل ــي كفال ــة أ تـ ـ دق اإلص ــا ات ا اري ــة إىل وضـ ـ ض ــمانات
م سســية لســتقالية ا ــاو الق ــايي .وأعربــا عــن قلق ــا إواء اســتمرار ســوء أوضــاع الســجو
جورجيا وإواء مواقف اجملتم من األقليات.
 -57وأعربا عما عن بـالّ تقـدير ا للج ـود الـيت بـ لت ا جورجيـا مـن أجـال اعتمـاد وطـة عمـال
وطني ـ ــة للف ـ ـ ة 2016-2014ل لتعزي ـ ــز تك ـ ــاف الف ـ ــرص املتا ـ ــة لألش ـ ـ اص اوق اإلعاق ـ ــة وكفال ـ ــة
التعليم العام اجملا للجمي وجب القانو .
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 -58ووج ــا بنمــا النتبــا إىل التقــدم اةــرو
علي العديد من صكوي قو اإلنسا .

ــال قــو الطفــال ور بــا بتصــديق جورجيــا

 -59و معـ ــرض الـ ــرد علـ ــي األسـ ــإلة املطرو ـ ــةل ش ـ ــددت جورجيـ ــا بشـ ــكال وـ ــاص علـ ــي بن ـ ــاء
الدميقراطيــة امل سســية ونىــام م سســات و يفيــة مــن وــال إج ـراء تغي ـرات علــي صــعيد امل سســات
والاقافة امل سسية علي السواء .وكا ا دة مـن آوـر إصـا ات ق ـايية أُجريـا نـزع التسـيي عـن
اجمللـ ـ األعل ــي للق ــاء وض ــما ش ــفافية ا ــاو الق ــاييل وكـ ـ ل ف ــرض مزي ــد م ــن الش ــفافية
اإلجـ ـراءات الق ــاييةل واس ــتقالية الق ــاة وإشـ ـراك م إدارة اة ــاكم .وأض ــحي الق ــاة يُنت ب ــو
اســتنادا إىل معي ــارينل ش ــاو النزا ــة والكف ــاءة .وس ــيُ تار ي ـ الق ــاة ع ــن طري ــق منافس ــة مفتو ــةل
وستقدَّم ضمانات إضافية لعدم التدوال عمال ا او الق ايي.
 -60واكـ ـ ــرت جورجيـ ـ ــا أ تنفي ـ ـ ـ الو ـ ـ ــايف اإلداريـ ـ ــة ا ـ ـ ــاو الق ـ ـ ــايي سيُسـ ـ ــندل عق ـ ـ ــب
اإلصــا اتل إىل مــديرق اةــاكم؛ ولــن تبقــي ـ امل مــة بعــد ا مــن اوتصــاص ر ســاء اةــاكم.
ول ميكــن ســو للمجل ـ األعلــي للق ــاء حتري ـ إج ـراءات ت ديبيــة ضــد الق ــاة .وســيعتمد نىــام
توويـ تلقــايي للق ــايا علــي فـراد الق ــاةل ولــن يكــو باإلمكــا نقــال الق ــاة إىل اــاكم ختلفــة إل
بناءا علي موافقت م .وسيُعمال أي ا علي حتسا اإلجراءات الت ديبية.
 -61وأشـ ــارت جورجيـ ــا إىل أ الق ـ ــايا املتعلقـ ــة باأل ـ ــدائ سـ ــيعا ال إطـ ــار قـ ــانو ق ـ ــاء
ـدربو
األ ــدائ الـ ـ ق اعتُم ــد مـ ـ ورال ق ــاةؤ وم ــدعو ع ــامو ومراقب ــو س ــلوي وم ني ــو آو ــرو م ـ َّ
تدريب ا واص ا .كما ستست دم الوساطة والعقوبات البديلة للسجن.

 -62وقالـ ــا جورجيـ ــا إهنـ ــا تـ ــو املسـ ــاءلة بش ـ ـ اإلج ـ ـراءات ا ناييـ ــة ومراقبت ـ ــا أشي ـ ـةا واص ـ ـةا.
وأوض ــحا أ مكت ــب امل ــدعي الع ــام ك ــا يت ــوىل ـ ـ امل م ــة .ومنـ ـ ع ــام 2014ل جي ــرق إص ــاي
شامال .فعلـي سـبيال املاـالل سـيُمنو اجمللـ صـا يات إلجـراء حتقيقـات بشـ ريـي يإـة الدعـاءل
إاا لزم األمر.
 -63وأكـ ــدت جورجيـ ــا ـ ــددا أ مكافحـ ــة التع ـ ـ يب أضـ ــحا مـ ــن أوىل األولويـ ــاتل وعـ ــددت
ما ىاوــا املتعلقــة بالق ــاء علــي التع ـ يب املن جــي من ـ عــام 2012ل والنتــاي .الــيت ول ـ إلي ــا
املق ــرر اد ــاص .و أيار/م ــايو 2015ل اعتُم ــدت وط ــة عم ــال وطني ــة ملكافح ــة التع ـ يب .وس ــلما
املسايال.
جورجيا ب رورة مواصلة العمال النىامي علي
 -64وفيمــا يتعلــق سـ لة ال تجــاو قبــال اةاكمــةل أكــدت جورجيــا اعتمــاد مبــدأ املراجعــة الدوريــة
والتلقايي ــة لا تج ــاو قب ــال اةاكم ــة الـ ـ ق يوج ــب عل ــي الق ــاة مراجع ــة ـ ـ ا ال تج ــاو م ــراة ك ــال
ــالت اســت دام ال تجــاو قبــال اةاكمــة
ش ـ رين علــي األقــال .وســلطا جورجيــا ال ــوء علــي وف ـ
من  54املاية عام  2010إىل  32املاية عام .2014

10/35

GE.16-00393

A/HRC/31/15

 -65وفيمــا يتعلــق ب وضــاع الســجو ل ســلطا جورجيــا ال ــوء علــي التحســينات والتقييمــات اإلجيابيــة
الصــادرة عــن آليــات دوليــة تشــمال مفــوض لـ أوروبــا حلقــو اإلنســا  .وجتــرق معا ــة املشــاكال املتعلقــة
بالكتىــاى والرعايــة الصــحية .فقــد الف ـ عــدد نــزلء الســجو مــن  24 000ســجا إىل 10 200
ســجال وارتف ـ احلــد األدا للمســا ة امل صصــة لكــال ســجا مــن م ـ ين م ـربعا إىل أربعــة أمتــار مربعــة.
وأدت التحســينات املدولــة علــي ا ياكــال األساســية للرعايــة الصــحية ووــدماوا إىل تراجـ عــدد الوفيــات
الس ــجو م ــن  144وف ــاة ع ــام  2011إىل  11وف ــاة تش ـ ـرين األول/أكت ـ ـوبر  .2015وباملا ــالل
الف ـ عــدد احلــالت ا ديــدة ملــرض الســال مــن  601عــام  2012إىل  49عــام  .2015وعلــي
ـات شــتل ــا في ــا ج ــات فاعلــة مــن اجملتم ـ املــد الــدو واةلــي.
ام .عديــدة ج ـ ؤ
حنــو ال ـ ل تنف ـ ب ـر ج
والفـ عــدد األ ــدائ املــدانا إىل  25مــدانا وقــد أتيحــا ــم فــرص احلصــول علــي التعلــيم املقــدَّم مــن
املدرس ــة العام ــة دو أق قي ــد .ومنـ ـ ع ــام 2012ل أُغل ــق س ــجنا وجي ــرق جتدي ــد ع ــدة س ــجو أو ــر .
واعتُمد نىام ُدور إعادة الت يال هبدة إعداد السجناء ملر لة اإلفراج.
 -66وفيما يتعلق بعـدم التمييـزل أشـارت جورجيـا إىل أ القـانو ا ديـد ملكافحـة التمييـز يت ـمن
قايمة غر صرية ب سباب التمييز ويوضو أنشطة اةامي العام رصد تنفي ا القانو .

 -67وسـلطا جورجيـا ال ـوء علـي تعاوهنـا الوثيـق مـ وكـالت األمـم املتحـدة تنفيـ اتفاقيـة قـو
األش اص اوق اإلعاقة.
 -68وأعربــا جورجيــا عــن مشــاطروا الش ـواغال املعــرب عن ــا بش ـ العنــف القــايم علــي نــوع ا ــن .
ومن ـ عــام 2014ل اســت نف اجملل ـ املش ـ ي بــا الوكــالت املعــا س ـ لة العنــف املنــز أعمالــث بتشــكيلة
جديــدة .ويتمت ـ الفريــق بصــا ية مــنو وض ـ ضــحية العنــف املنــز  .وبعــد تلقــي تــدريب ـ ا اجملــالل
بـدأ الفريــق العمـال عــام  .2015وعـاوةا علــي الـ ل أنشـ لـ استشــارق يتـ لف مــن منىمـات مــن
اجملتم ـ املــد ومنىمــات دوليــةل ــا في ــا يإــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــا ا نســا و كــا امل ـرأة ( يإــة
األمــم املتح ــدة للم ـرأة  .وستوض ـ وط ــط عم ــال جدي ــدة عــام  .2016وق ــدما جورجي ــا إ ص ــاءات
عن الدعاو املرفوعة واملا قات الق ايية تشر إىل التقدم اةرو عن طريق التدابر املت ة ت ا .
 -69ور با باراغواق باعتمـاد قـانو الق ـاء علـي يـ أشـكال التمييـز والتصـديق علـي اتفاقيـة
قو األش اص اوق اإلعاقة .وأعربا عـن أسـف ا لسـتمرار الـة التشـرد الـداولي وأبـدت قلق ـا
فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة.
 -70وأشــارت الفلبــا إىل اإلصــا ات امل سســية والتش ـريعية املنف ـ ة لتحســا نىــام العدالــة ا ناييــة
ونىام السجو جورجيا وتوفر مزيد من احلماية ل حايا الجتار بالبشرل وخباصة األطفال.
 -71واكــرت بولنــدا بالــدعوة املوج ــة مــن األمــا العــام إىل يـ أصــحاب املصــلحة إلتا ــة وصــول
ـيت أخباوي ـ ــا وتس ينفا /أوس ـ ــيتيا ا نوبي ـ ــة جورجي ـ ــال
املفوض ـ ــية الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا إىل منطق ـ ـ /
دو أق عايقل بغرض رصد الة قو اإلنسا واإلباغ عن ا ومعا ت ا.
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 -72وأشادت ال تغـال بتقـد جورجيـا تقريـرا مر ليـا ملنتصـف املـدة عـن تنفيـ توصـيات السـتعراض
ال ــدورق الش ــامال ور ب ــا بالتص ــديق عل ــي الص ــكوي املتعلق ــة بانع ــدام ا نس ــية وعل ــي اتفاقي ــة ق ــو
األش اص اوق اإلعاقة.
 -73ور بــا وري ــة كوري ــا باعتم ــاد ق ــانو الق ــاء علــي ي ـ أش ــكال التميي ــز وق ــانو ق ــاء
األ دائ .وأشارت إىل اعتماد وطة عمال مكافحة العنف املنز .
ــال ق ــو اإلنس ــا .
 -74وأش ــارت وري ــة مول ــدوفا إىل س ــن تنس ــيق إج ـراءات الدول ــة
واع فا باإل ـاوات الـيت ققت ـا جورجيـا فيمـا يتعلـق ب دمـاج األقليـات وق ـاء األ ـدائ ومكافحـة
التع يب.
 -75وأعـ ــرب الحتـ ــاد الروسـ ــي عـ ــن القلـ ــق مـ ــن عـ ــدم األو ـ ـ بالتوصـ ــيات الـ ــيت قـ ــدم ا دورة
الــة أخباويــا وأوسـيتيا ا نوبيــة ـ ا
السـتعراض األوىل .واكــر أنــث ل يوافـق علــي إمكانيــة النىـر
الستعراضل أل ج ات أور قد اع فا بسيادة اتا املنطقتا.
 -76ور با روانـدا باعتمـاد قـانو املسـاواة بـا ا نسـا والسـ اتيجية الصـحية الراميـة إىل تعزيـز
صحة األم والطفال .وأشادت خبطة العمال والتدابر الرامية إىل مكافحة العنف املنز .
 -77ور بــا ص ـربيا بتعزيــز اإلطــار املعيــارق وامل سســي حلقــو اإلنســا واعتمــاد قــانو مكافحــة
التمييز وتعيا اةامي العام لرصد تنفي .
 -78وأشادت سراليو بالتطورات األورة .و اـا جورجيـا علـي لـة أمـور من ـا ا ـاا وطـوات
لتحســا مســتو التس ــامو الــديا وإدان ــة وطــاب الكرا يــة وأعم ــال العنــف ض ــد األقليــات الديني ــة
وتيسر تسجيال مواليد الروما.
 -79وأش ـ ــارت س ـ ــنغافورة إىل ادط ـ ـوات اإلجيابي ـ ــة ال ـ ــيت ا ـ ـ وا جورجي ـ ــال ـ ــا ال ـ ـ اعتم ـ ــاد
السـ ـ اتيجية الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ووط ــة العم ــال املتعلق ــة هب ــال ووط ــة املس ــاواة ب ــا ا نس ــال
وقانو الق اء علي ي أشكال التمييز.
 -80وأشــادت ســلوفاكيا بتصــديق جورجيــا علــي العديــد مــن صــكوي قــو اإلنســا وا اا ــا
تــدابر أوــر  .وأعربــا عــن قلق ــا بش ـ ريــة وســايط اإلعــام ودعــا جورجيــا إىل ضــما تعدديــة
وسايط اإلعام امتاالا للمعاير الدولية.
ـال التمييـز واملسـاواة بـا
 -81ول ىا سلوفينيا تطورات إجيابيـة مـن قبيـال التقـدم التشـريعي
ا نس ــا .وأش ــارت إىل الن ــداءات املوج ــة م ــن املنىم ــات الدولي ــة إلي ــاء ال ــة ق ــو اإلنس ــا
أوسيتيا ا نوبية وأخباويا مزيدا من ال تمام.
 -82ور ب ــا إس ــبانيا بان ــمام جورجي ــا إىل اتفاقي ــة ق ــو األشـ ـ اص اوق اإلعاق ــةل واعتم ــاد
وطــة عمــال جديــدة ملكافحــة التعـ يبل وبعمليــة حتســا نىــام الســجو  .ونىــرت إســبانيا أي ـا بعــا
الرضا إىل وض اس اتيجية للمشردين داوليا.
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 -83وأش ــادت الس ــويد باعتم ــاد ق ــانو الق ــاء عل ــي يـ ـ أش ــكال التميي ــز ورأت أ م ــن ب ــالّ
األشيــة إنشــاء آليــة فعالــة لتنفي ـ  .وأشــارت إىل ضــرورة ب ـ ل مزيــد مــن ا ــود لتنفي ـ قــانو املســاواة
با ا نسا.
 -84وأعربـ ــا سويس ـ ـرا عـ ــن قلق ـ ــا مـ ــن أوجـ ــث القصـ ــور الـ ــيت ل ت ـ ـزال تع ـ ـ ق ا ـ ــاو الق ـ ــايي.
وأشــارت إىل أ  17املايــة مــن الفتيــات يتــزوجن قبــال بلــوغ ســن الاامنــة عشــرةل واكــرت ب ـ نــة
الق اء علي التمييز ضد املرأة أوصا ب توايم جورجيا القانو املد قيت مين الزواج القسرق.
 -85وأ اطــا طاجيكســتا علمـا باســتعداد جورجيــا للتعــاو مـ أنشــطة تعزيــز قــو اإلنســا
وجب ود ا الرامية إىل تعزيز وناية قو اإلنسا من وال الن وض ب طار ا التنىيمي والقانو .
 -86وأشـ ــارت وريـ ــة مقـ ــدونيا اليوغوسـ ــافية سـ ــابق ا بقلـ ــق إىل ويـ ــادة عـ ــدد الوفيـ ــات أوسـ ــا
النسـاء نتيجــة العنــف املنــز ل والتطــورات املتعلقــة بارتفـاع معــدلت التســرب املدرســي لطــاب األقليــاتل
ول سيما الفتياتل واستمرار لارسة الزواج املبكر.
ــال مكافحــة العنــف ضــد امل ـرأة واملســاواة بــا
 -87وأشــادت تركيــا باإل ــاوات الــيت حتققــا
ا نســا وإصــاي ا ــاو الق ــايي .وشــجعا جورجيــا علــي مواصــلة التصــدق للصــعوبات الــيت يواج ــا
األتراي املس اتيو فيما يتعلق باحلصول علي ا نسية وتعلم اللغة والتعليم والعمال.
ق ــايا قــو اإلنســا ل ومســاعد
 -88وأثنــا تركمانســتا علــي جورجيــا لتعيــا مستشــار لل ـريي
ـا بق ـ ــايا قـ ــو اإلنسـ ــا واملسـ ــاواة بـ ــا ا نسـ ــال وسـ ــفر متجـ ـ ق
ـا ققـ ــو
ـول معـ ـ ق
ل ـ ـريي الـ ــووراء معـ ـ ق
اإلنسا تاب لووارة ادارجية.
 -89وشــجعا أوكرانيــا جورجيــا علــي ويــادة توعيــة األشـ اص املشــردين داوليـا ققــوق م وبـ ام.
ال ــدعم املتا ــة ــمل وحتوي ــال املس ــاعدة املقدم ــة ــم م ــن مس ــاعدة قايم ــة عل ــي الوض ـ إىل مس ــاعدة
قايمة علي احلاجةل وإنشاء نىام للمراقبة والعقوبات البديلة.
ــال
 -90ور بــا اململكــة املتحــدة ل يطانيــا العىمــي وأيرلنــدا الشــمالية بالتقــدم الكبــر اةــرو
ق ــو اإلنس ــا  .وش ــجعا جورجي ــا عل ــي مواص ــلة اإلص ــاي الق ــاييل وض ــما مشـ ـ د إعام ــي
متعدد األطياة ل ما انت ابات رة ونزي ة عام .2016
 -91وأش ــادت الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة باإلص ــا ات ال ــيت أجرو ــا جورجي ــا العدي ــد م ــن
اجملـالت .وأعربــا عــن قلق ــا إواء لــة أمــور من ــا أوجـث القصــور الــيت ينطــوق علي ــا النىــام القــانو ل
وعدم وجود مراقبا دوليا أجزاء إقليم جورجيا غر اداضعة لسيطروا.
 -92وأش ــادت أوروغـ ـواق بعملي ــة إع ــداد التقري ــر ال ــوطا الش ــاملة للجميـ ـ ل وإنش ــاء ن ــة ملتابع ــة
التوصياتل وتقد تقرير ملنتصف املدة .ور بـا بـا ود الـيت تبـ ا جورجيـا مـن أجـال نايـة قـو
اإلنسا لاجإا.
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 -93وأثنــا ألبانيــا علــي احلكومــة للتطــورات الــيت عرفت ــا م ـ ورا التش ـريعاتل ــا ال ـ اعتمــاد
قــانو مكافحــة التمييــز واس ـ اتيجية قــو اإلنســا ووطــة العمــال املتعلقــة هبــال حتــا إش ـراة أمانــة
قو اإلنسا املش ي با الوكالت.
قو اإلنسا و ل
 -94ور بــا ا زايــر بــا ود املب ولــة عــال اإلطــار القــانو الــوطا حلقــو اإلنســا جورجيــا
أكار توا م ا م املعاير العامليـة .وأشـادت ب صـاي ا ـاو الق ـايي الـ ق ُشـرع فيـث عـام 2012ل
والتحسينات ا امة اليت أُدولا علي نىام السجو .
 -95وأعربـ ــا أنـ ــدورا عـ ــن سـ ــرور ا بوجـ ــث وـ ــاص بتصـ ــديق جورجيـ ــا م ـ ـ ورا علـ ــي اتفاقيـ ــة قـ ــو
األش ـ اص اوق اإلعاقــةل وك ـ ل اتفاقيــة ل ـ أوروبــا بش ـ نايــة األطفــال مــن الســتغال ا نســي
والعتداء ا نسي.
 -96وأشــادت األرجنتــا بالعمليــة الوطنيــة الــيت اضــطلعا هبــا جورجيــا ملتابعــة التوصــيات واعتمــاد
قــانو الق ــاء علــي ي ـ أشــكال التمييــز .وأعربــا عــن قلق ــا إواء أعمــال العنــف البــد وم ــايقة
األقليات ا نسية.
 -97وأثنــا أرمينيــا علــي جورجيــا لعتمــاد اس ـ اتيجية شــاملة حلقــو اإلنســا ل إىل جانــب وطــة
عم ــال وطني ــة لتنفي ـ ال ور ب ــا ب ــادطوات املت ـ ة م ــن أج ــال ص ــو وتعزي ــز التن ــوع الاق ــا واإلث ــا
البلد.
 -98ور بــا أس ـ اليا بزيــادة مســتو ريــة وســايط اإلعــام وحتســا أوضــاع الســجو  .و اــا
السلطات الفعلية أخباويا وأوسيتيا ا نوبية علي إتا ة رصد دو موثو حلقو اإلنسا .
 -99وأثن ــا النمس ــا عل ــي جورجي ــا لتص ــديق ا عل ــي اتفاقي ــة ق ــو األشـ ـ اص اوق اإلعاق ــةل
واستفســرت الوفــد عــن ســبال تعزيــز ا ــود الراميــة إىل تنفي ـ ا تنفي ـ ا شــاماا .وأعربــا النمســا عــن
قلق ا إواء مس لة سوء املعاملة والتع يب ومستو مشاركة املرأة احلياة العامة.
 -100وقالــا بــياروس إ جورجيــا تســتحق عامــات عاليــة تقــديرا للــن  .ال ـ ق اتبعتــث تنفي ـ
التوص ــيات الص ــادرة ع ــن دورة الس ــتعراض األوىل .ور ب ــا باعتم ــاد وط ــة العم ــال الوطني ــة ملكافح ــة
العنف املنز ووطة عمال املساواة با ا نسا.
 -101ور با بلجيكا باعتماد قـانو ووطـة عمـال بشـ املسـاواة بـا ا نسـال ف ـاا عـن قـانو
عام ملكافحة التمييز .وأعربا عن قلق ا إواء غياب م سسات رييسية اات صلة بسيادة القانو .
 -102وأش ــادت البوس ــنة وا رس ـ ـ بعملي ــة التش ــاور الش ــاملة للجميـ ـ إع ــداد التقري ــر ال ــوطا.
وأش ــادت أي ـ ـا بالتص ــديق عل ــي اتفاقي ــة ق ــو األش ـ ـ اص اوق اإلعاق ــة وال وتوك ــول الوتي ــارق
لتفاقية قو الطفال بش اش اي األطفال املناوعات املسلحة.
 -103وأعربـا بوتسـوانا عــن ارتيا ــا لعتمـاد وطــة عمــال واسـ اتيجية حلقـو اإلنســا وتــدابر أوــر .
وأش ــادت ب ــا ود املب ول ــة م ــن أج ــال ال تم ــام قق ــو املـ ـرأة والتص ــدق للعن ــف املن ــز ل ولكن ــا أعرب ــا
عن قلق ا إواء املعلومات الواردة عن التعصب املمارس ضد أفراد األقليات الدينية ووواج األطفال.
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 -104وأشــادت ال اويــال بالتقــدم اةــرو منـ الســتعراض األولل ــا الـ التصــديق علــي العديــد
مــن الصــكوي الدوليــة حلقــو اإلنســا ل واعتمــاد وطــط عمــال واس ـ اتيجيات حلقــو اإلنســا  .وأعربــا
عن قلق ا بش انعدام إمكانية الوصول إىل ودمات تنىيم األسرة.
 -105وأعرب ــا بلغاري ــا ع ــن ارتيا ــا إلنش ــاء آلي ــة التنس ــيق الوطني ــة املعني ــة بالسـ ـ اتيجية الوطني ــة
حلق ــو اإلنس ــا ووط ــة العم ــال املتعلق ــة هب ــا .وأش ــادت باعتم ــاد الق ــانو الش ــامال ملكافح ــة التميي ــز
وأشارت إىل إصا ات الرعاية الصحية السجو .
 -106ور بــا كنــدا بالتحســينات املدولــة علــي الدميقراطيــة جورجيــا وعلــي بيإــة عمــال وســايط
اإلعــام واجملتم ـ املــد  .وشــجعا جورجيــا علــي وض ـ اس ـ اتيجية لتحســا إدمــاج امل ـرأة صــن
القرار احلكومي.
 -107ووج ــا ش ــيلي النتب ــا إىل اعتم ــاد اس ـ ـ اتيجية ق ــو اإلنس ــا للف ـ ـ ة 2020-2014
ووطة عمل ال وأشادت باإلصا ات اليت أدولا علي التنىيم التشغيلي للج او الق ايي.
 -108وأعربــا الصــا عــن ســرور ا بوضـ اسـ اتيجية قــو اإلنســا ووطــة عمل ــال واسـ اتيجية
التنمي ــة القتص ــادية والجتماعي ــةل واس ـ اتيجية املواطن ــة واملس ــاواة واإلدم ــاج ووط ــة عمل ــا .ور ب ــا
بالتصديق علي اتفاقية قو األش اص اوق اإلعاقة.
 -109ووج ــا كولومبيــا النتبــا إىل قــانو عــام  2014املتعلــق بالق ــاء علــي ي ـ أشــكال التمييــزل
والتقدم اةرو ال قو املرأة من وال اعتماد تشريعات مكافحة التمييز با ا نسا.
 -110وأشـ ــارت كوسـ ــتاريكا إىل اعتمـ ــاد الس ـ ـ اتيجية الوطنيـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا ووطـ ــة عمل ـ ــا.
وأشــارت أي ـا إىل أوجــث القصــور فيمــا يتعلــق ب ــما اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة وعــدم املســاواة
تووي املوارد العامة علي األ زاب السياسية.
 -111وش ــددت جورجي ــال مع ــرض إش ــاروا إىل املس ــاشات املقدم ــة م ــن دول عدي ــدة بش ـ ـ ـ ـ
املس ـ ـ لة وـ ــال جلسـ ــة التحـ ــاورل علـ ــي أ ريـ ــة وسـ ــايط اإلعـ ــام و ريـ ــة التعبـ ــر تتمرك ـ ـزا صـ ــميم
أولوياوــا .وأُجريــا إصــا ات كاــرة لتيســر تعدديــة وســايط اإلعــامل ــا الـ ســن تشـريعات جديــدة
وتــوفر ضــمانات م سســية .وقــدما جورجيــا تفاصــيال عــن عــدد القن ـوات املتا ــة من ـ التحــول إىل البــت
الرقميل وسلطا ال وء علي تقدم ترتيب ا ختلف امل شرات اداصة قرية اإلعام العامل.
 -112وأكــدت جورجيــا ــددا أ الحتــاد الروســي ل ي ـزال تــال منطقتــا م ــن أراضــي ال منت ك ـ ا
ب ل مياا األمم املتحدة وقواعـد ومبـادئ القـانو الـدو واتفـا وقـف إطـا النـار املـ م بوسـاطة
الحتــاد األورويب  12آب/أغســط 2008ل و ي ـ ق ـرارات ل ـ األمــن وا معيــة العامــة بش ـ
جورجي ــا .واك ــرت جورجي ــا أهن ــا مل تك ــن موق ــف يس ــمو ــا بت ــوفر ناي ــة فعال ــة حلق ــو رعايا ــا
ــاتا املنطقت ــا بس ــبب ال ــتال .واك ــرت أي ـا أ الوج ــود العس ــكرق والس ــيطرة الفعلي ــة غ ــر
القـانونيا لاحتــاد الروســي علـي األراضــي اةتلــة جورجيـا جيعــا مــن ـ الدولــة ســلطة ا ــتال.
و ت إهناء ا تال جورجيا ام ال سيىال الحتاد الروسي مس ولا عن احلالة املنطقتا اةتلتا.
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 -113واكــرت جورجيــا أ موعــة مــن األ كــام التش ـريعية واألنشــطة امللموســة نُف ـ ت مــن أجــال
ض ــما ناي ــة قـ ــو األقلي ــات اإلثنيـ ــة وض ــما مشـ ــاركت ا العملي ــات املدنيـ ــة .وي ــن القـ ــانو
ا ن ــايي جورجي ــا عل ــي أ ا ـ ـرايم املرتكب ــة عل ــي أس ــاس ادلفي ــة اإلثني ــة أو الوطني ــة تُعتـ ـ جـ ـرايم
املعتم ــد أ كامـ ـ ا تتعل ــق باس ــت دام لغ ــات
مص ــحوبة بى ــروة التش ــديد .ويش ــمال ق ــانو لغ ــة الدول ــة ج
األقليــات الوطنيــة املنــاطق يــت توجــد شــر ة ســكانية كبــرة مــن األقليــات .وفيمــا يتعلــق بالرومــال
نُفـ ـ ت أي ـ ـا بـ ـرام .لتس ــجيل م وتعل ــيم م .وأُتيح ــا لألقلي ــات اإلثني ــة إمكاني ــة الوص ــول إىل يـ ـ
مستويات التعليم وبرام .لغة الدولة َّ
املنف ة لفايدوا.
 -114وأش ــارت جورجي ــا إىل كفال ــة مش ــاركة األقلي ــات اإلثني ــة العملي ــات السياس ــية .وأش ــارت
أي ـ ـا إىل إتا ــة إمكاني ــة وص ــول األقلي ــات اإلثني ــة إىل املعلوم ــات ووس ــايط اإلع ــامل بوس ــايال من ــا
البت اإلااعي خبم لغات لألقليات.
 -115و ادتامل شـكرت جورجيـا الوفـود الـيت سـاشا السـتعراضل ـا في ـا تلـ الـيت قـدما
أســإلت ا مســبقال ول ســيما تل ـ الــيت أشــارت إىل ضــرورة معا ــة الــة قــو اإلنســا املنطقتــا
ا ورجيتا أخباويا وتس ينفا /أوسيتيا ا نوبية.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -116تحظى التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور الواردة أدناه بتأييد جورجيا:
 1-116التص ددديق عل ددى الوروتوخ ددول االختي دداري الملح ددق بالع ددد ال دددولي ال ددا
بددالحقوق االصتصددادية واالجتماعيددة والثقاكيددةا وخددولو الوروتوخددول االختيدداري التفاصيددة
حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات (الورتغال)؛
 2-116التصد ددديق علد ددى الوروتوخد ددول االختيد دداري التفاصيد ددة حقد ددوق ا د د ا وي
اإلعاصددةا واالتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا د ا مددن االختفدداء القسددريا والوروتوخددول
االختيدداري الملح ددق بالع ددد الدددولي ال ددا ب ددالحقوق االصتصددادية واالجتماعي ددة والثقاكي ددة
(إسوانيا)؛
 3-116التص ددديق عل ددى الوروتوخ ددول االختي دداري الملح ددق بالع ددد ال دددولي ال ددا
بالحقوق االصتصادية واالجتماعية والثقاكية (أوروغواي)؛
 4-116التصديق على االتفاصية الدوليدة لحمايدة حقدوق جميدن العمدال الم داجرين
وأكراد أسرهم (هندوراس)؛
 5-116النظدر كدي التصدديق علدى االتفاصيدة الدوليدة لحمايدة جميدن ا د ا
االختفاء القسري (بنما)؛

مددن

** مل حترر الستنتاجات والتوصيات.
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 6-116التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا د ا
القسري (كرنسا)؛

مددن االختفدداء

 7-116التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا د ا
القسري (الجول ا سود)؛

مددن االختفدداء

 8-116التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا د ا
القسري (سيراليون)؛

مددن االختفدداء

 9-116التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا د ا
القسري (ا رجنتين)؛ 

مددن االختفدداء

 10-116التوصيددن والتصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا د ا
االختفاء القسري (سلوكاخيا)؛

مددن

 11-116التصديق كي أصدر وصد ع علدى االتفاصيدة الدوليدة لحمايدة جميدن ا د ا
من االختفاء القسري (اليابان)؛
 12-116التص ددديق عل ددى الوروتوخ ددول االختي دداري التفاصي ددة حق ددوق ا دد ا
اإلعاصة (سلوكينيا)؛

وي

 13-116التص ددديق عل ددى الوروتوخ ددول االختي دداري التفاصي ددة حق ددوق ا دد ا
اإلعاصة (النمسا)؛

وي

 14-116االنض ددمال إل ددى الوروتوخ ددول االختي دداري التفاصي ددة حق ددوق ا د د ا
اإلعاصة (ترخيا)؛

وي

 15-116التصددديق علددى اتفاصيددة مجلددس أوروبددا بشددأن منددن وم اكحددة العنددف ضددد
المرأة والعنف المنزلي (غانا)؛
 16-116التصددديق علددى اتفاصيددة مجلددس أوروبددا بش دأن منددن وم اكحددة العنددف ضددد
المرأة والعنف المنزلي (إيطاليا)؛
 17-116التصددديق علددى اتفاصيددة اسددطنوول الصددادرة عددن مجلددس أوروبددا بشددأن منددن
وم اكحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (ترخيا)؛
 18-116مواصلة تعزيز التعاون من مجلس حقوق اإلنسان وآليته (ميانمار)؛
 19-116مواصددلة التعدداون الوندداء مددن اعليددات العالميددة لحقددوق اإلنسددان ومواصددلة
التعاون والتحاور من المجتمن المدني (طاجي ستان)؛
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 20-116مواصددلة التعدداون مددن المجتمددن الدددولي وت ثيفدده لضددمان وصددول الج ددات
الفاعلددة الدوليددة لحقددوق اإلنسددان والج ددات الفاعلددة اإلنسددانية الدوليددة وآليددات الرصددد
إلددى أب اايددا ومنطقددة تس ينفالي/أوسدديتيا الجنوبيددة كددي جورجيدداا مددن أجددل رصددد حالددة
حقوق اإلنسان لأل ا المشردين داخليا واإلبالغ عن ا ومعالجت ا (ليتوانيا)؛
 21-116مواصددلة التعدداون مددن المجتمددن الدددولي لضددمان وصددول اعليددات الدوليددة
لرصد ددد حقد ددوق اإلنسد ددان إلد ددى المنطقتد ددين الجد ددورجيتينا أب اايد ددا وتس ينفالي/أوسد دديتيا
الجنوبية (أوخرانيا)؛
 22-116ت ثيددف التعدداون مددن المجتمددن الدددولي لضددمان وصددول اعليددات الدوليددة
لرصد ددد حقد ددوق اإلنسد ددان إلد ددى المنطقتد ددين الجد ددورجيتين أب اايد ددا وتس ينفالي/أوسد دديتيا
الجنوبية (جم ورية مولدوكا)؛
 23-116تق د ددديم التق د ددارير المت د ددأخرة إل د ددى اللجند د دة المعني د ددة ب د ددالحقوق االصتص د ددادية
واالجتماعية والثقاكية وإلى لجنة مناهضة التعويب (سيراليون).
 -117وتحظددى التوصدديات التاليددة بتأييددد جورجيددا التددي تددر أن ددا نفدفددوت بالفعددل أو كددي طددور
التنفيو:
 1-117التص ددديق عل ددى الوروتوخ ددول االختي دداري الث دداني الملح ددق بالع ددد الد دددولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسيةا ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (أوروغواي)؛
 2-117النظددر كددي التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددن العمددال
الم اجرين وأكراد أسرهم (مصر)؛
 3-117النظددر كددي التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددن العمددال
الم اجرين وأكراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 4-117دراسددة إم انيددة التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جمي ددن
العمال الم اجرين وأكراد أسرهم (الم سيو)؛
 5-117ات ا خطدوات ملموسدة مدن أجدل مواءمدة التشدريعات الوطنيدة مدن اتفاصيدة
حقددوق ا د ا وي اإلعاصددة والتصددديق علددى الوروتوخددول االختيدداري الملحددق ب ددا
(هنغاريا)؛
 6-117ات ددا ت دددابير كعال ددة ومنس ددقة بش ددأن مس ددألة العن ددف ض ددد المد درأة والعن ددف
المنزلدديا بمددا كددي لددو التصددديق علددى اتفاصيددة اسددطنوول بشددأن منددن وم اكحددة العنددف
ضد المرأة والعنف المنزلي (هولندا)؛

18/35

GE.16-00393

A/HRC/31/15

 7-117ايددادة احت درال حقددوق جميددن الم دواطنين بتعزيددز تش دريعات م اكحددة التمييددز
وآليات اإلنفا وضمان معاملدة الجميدن علدى صددل المسداواة مدن جاندب الم لفدين بإنفدا
القانون ومراعات م لإلجراءات القانونية الواجوة (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 8-117تعددديل صددانون المسدداواة بددين الجنسددين ل ددي يتما ددى مددن صددانون جورجيددا
المتعلق بالقضاء علدى جميدن أ د ال التمييدز ومدن اتفاصيدة القضداء علدى جميدن أ د ال
التمييز ضد المرأة (رواندا)؛
 9-117ات ا تدابير كعالة لم اكحة التمييدز والعندف ضدد المدرأة وتحسدين صدانون
المساواة بدين الجنسدين لمواءمتده مدن اتفاصيدة القضداء علدى جميدن أ د ال التمييدز ضدد
المرأة (ناميويا)؛
 10-117مواءمة صانون المسداواة بدين الجنسدين مدن صدانون القضداء علدى جميدن أ د ال
التميي ددزا وم اكح ددة المواص ددف ا بوي ددة والقوال ددب النمطي ددة المتعلق ددة ب ددأدوار المد درأة والرج ددل
ومسؤوليات ما (ألوانيا)؛
 11-117مواصددلة الج ددود الراميددة إل ددى اعتمدداد ت دددابير إداريددة وتشد دريعية مددن أجددل
تحقيد ددق المسد دداواة للم د درأةا وال سد دديما خفالد ددة حصد ددول ا علد ددى ال د دددمات االجتماعيد ددة
والصددحية كددي جميددن مندداطق جورجيددا وتددوكير كددر متسدداوية للرجددل والمدرأة كددي العمددل
وا جر (الم سيو)؛
 12-117تعزيددز القددوانين والممارسددات القاكمددة لم اكحددة التمييددز القدداكم علددى نددوع
الجنس والتحرش الجنسيا كي جملة مساكل أخر تتعلق بالعمل (بولندا)؛
 13-117تعديل القانون الجناكي لتجريم جمين أ ال التمييز العنصري (سيراليون)؛
 14-117وضددن تش دريعات تحظددر ص دراحةا العقوبددة الودنيددة لألطفددالا بمددا كددي لددو كددي
الوي ا والنظر كي تنظيم أنشطة التوعية لزيادة معركة الجم ور ب وه المسألة (إستونيا)؛
 15-117الحظر الواضح لجمين أ د ال العقوبدة الودنيدة لألطفدال كدي جميدن ا مداخنا
بما كي ا الوي ا وتنظيم حمالت لزيادة معركة الجم ور بآثارها الضارة (هنغاريا)؛
 16-117ال ددف عددن ممارسددة العقوبددة الودنيددة لألطفددالا والتشددجين علددى اتودداع أ د ال
تأديوية غير عنيفة (بولندا)؛
 17-117مواصلة الج دود المووولدة مدن أجدل القضداء علدى اواا ا طفدالا بوسداكل
من ا النظر كي تحديد سن الزواا كي  18عاما (مصر)؛
 18-117مواصددلة الج ددود الراميددة إلددى تعزيددز اإلطددار المؤسسددي والمعيدداري لحقددوق
اإلنسان كيما يتعلق بحرية التعوير (صربيا)؛
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 19-117مواءمة القانون من االتفاصية ال اصة بوضن الالجئين (هندوراس)؛
 20-117مواصلة الج ود الرامية إلى ايادة تعزيز حقوق اإلنسان (جيووتي)؛
 21-117مواصلة العمل مدن اعليدات الوطنيدة التدي تدداكن عدن الحقدوق االجتماعيدة
ضعف كئات الس ان (طاجي ستان)؛
 22-117احتدرال جميددن مودداد حقددوق اإلنسددان واالتفاصيددات الدوليددةا وايددادة وعددي
الس ان بقيم حقوق اإلنسان (ترخمانستان)؛
 23-117اعتم دداد االس ددتراتيجية الوطني ددة المقترح ددة للمس دداواة واإلدم دداا وخط ددة عمل ددا
للفتددرة  2020-2015وتنفيددوهما كددي الوص د المناسددبا وتددوكير دعددم معقددول سياسدديا
وماليا (النرويج)؛
 24-117تعزيز مجلس المساواة بين الجنسين (التفيا)؛
 25-117مواصددلة التنفيددو الفعددال ل طددة العمددل الوطنيددة للمسدداواة بددين الجنس ددين
وخطددة عمددل م اكحددة العنددف المنزلددي بتددوكير التمويددل الددالال وتعزيددز صدددرات الم نيددين
(ليتوانيا)؛
 26-117مواص د ددلة تعزيد د ددز ودع د ددم اعليد د ددة الوصاكيد د ددة الوطني د ددة الجورجيد د ددة وكعاليت د د ددا
(الدانمرك)؛
 27-117ات د ددا جميد ددن التد دددابير ال فيلد ددة بتعزيد ددز تنفيد ددو خطد ددة عمد ددل حمايد ددة حقد ددوق
اإلنسددان كددي جورجيدداا بوسدداكل من ددا علددى ال صددو ت صدديل تمويددل خدداف مددن الميزانيددة
الوطنية (إندونيسيا)؛
 28-117مواصد ددلة تنفيد ددو االسد ددتراتيجية الوطنيد ددة لتعزيد ددز وحمايد ددة حقد ددوق اإلنسد ددان
(طاجي ستان)؛
 29-117تشددجين إج دراءات وموددادرات جديدددة لمواصددلة التقدددل كددي الج ددود المووولددة
لتنفيو االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان (ترخمانستان)؛
 30-117النظ ددر ك ددي وض ددن خط ددة عم ددل تح دددد الت دددابير ال فيل ددة بمن ددن وم اكح ددة
التمييز القاكم على أسس م تلفة كي جمين مستويات الح م كي الولد (صربيا)؛
 31-117تحليل إم انية إنشاء نظال وطني لمتابعة التوصيات الدولية (باراغواي)؛
 32-117خفالدة التنفيددو الفعددال لقدانون القضدداء علددى جميدن أ د ال التمييددز وصددانون
المساواة بين الجنسين بوساكل من دا وضدن آليدات إنفدا كعالدة وايدادة الدوعي با ح دال
التشريعية (سلوكينيا)؛
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 33-117تضد ددمين عمليد ددة تنفيد ددو تش د دريعات م اكحد ددة التمييد ددز تد دددابير كعالد ددة تعد ددزا
التسامح الددينيا والمسداواة بدين الجنسدينا والمسداواة كدي الحقدوق لألصليدات اإلثنيدةا
والم درأةا والمثليددات والمثليددين ومزدوجددي الميددل الجنسددي ومغددايري ال ويددة الجنسددانية
وحدداملي صددفات الجنسددينا و لددو مددن أجددل ايددادة التسددامح واإلدمدداا االجتمدداعي كددي
المجتمن الجورجي (هولندا)؛
 34-117تحسددين إج دراءات تنفيددو صددانون م اكحددة التمييددزا بمددا كددي لددو تعمدديم
المعلوم ددات المتعلق ددة بأح ام دده عل ددى الجم ددور وخ ددولو م ددوافي العدال ددة ونفظ ددم إنف ددا
القانون وتعزيز دور أمين المظالم المعني ب وه المسألة (الجم ورية التشي ية)؛
 35-117ت ثيف الج ود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين (اليونان)؛
 36-117ات ددا مزي ددد م ددن الت دددابير الرامي ددة إل ددى تحس ددين وض ددن المد درأة الفعل ددي بتنفي ددو
االلتزامددات الدوليددة النا ددئة عددن اللجنددة المعنيددة بالقضدداء علددى التمييددز ضددد الم درأة ومن دداا
عمل بيجينا و لو عن طريق وضن سياسات وبرامج ملموسة وكعالة (آيسلندا)؛
 37-117مواص ددلة م ددنح ا ولوي ددة للمس دداواة ب ددين الجنس ددين والنظ ددر ك ددي إدراا أكض ددل
الممارسددات الدوليددة كددي السياسددات والتش دريعات المتعلقددة بعمالددة الم درأة وم اكحددة العنددف
ضدها (سنغاكورة)؛
 38-117بددول مزي د عدد م ددن الج ددود ل فال ددة حقددوق اإلنس ددان للمد درأة وإنشدداء آلي ددات
كعال ددة لرص ددد ح دداالت العن ددف ض ددد المد درأة والتحقي ددق كي ددا ومعاصو ددة المس ددؤولين عن ددا
(جم ورية خوريا)؛
 39-117ات ددا جمي ددن الت دددابير الالام ددة لتعزي ددز حق ددوق المد درأة وم اكح ددة العن ددف
المنزلي والزواا القسري (كرنسا)؛
 40-117مواصددلة تنفيددو التدددابير الراميددة إلددى تعزيددز مش دارخة الم درأة كددي المجتمددن
(اليابان)؛
 41-117ات د ددا تد دددابير مد ددن أجد ددل م اكحد ددة خطد ددا ال راهيد ددة وخد ددره ا جان د ددب
(ناميويا)؛
 42-117الموددادرة إلددى معالجددة اسددتواصية لقضددايا التمييددز العنصددري وجميددن أ د ال
التمييز كي جورجيا (نيجيريا)؛
 43-117التصدي للعنف وخطا ال راهية ضد ا صليات الدينية (نيجيريا)؛
 44-117ات ددا جميددن التدددابير الالامددة لم اكحددة التمييددز بفعاليددةا بمددا كددي لددو
التميي ددز ض ددد ا صلي ددات الديني ددة وكئ ددة المثلي ددات والمثلي ددين ومزدوج ددي المي ددل الجنس ددي
ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (كرنسا)؛
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 45-117وضن برامج تدريوية للقضاة وموافي الج داا القضداكي ومدوافي السدجون
وأك دراد الشددرطةا كيمددا يتعلددق بتنفيددو وتفسددير القددوانين التددي تجددرل الم الفددات المتصددلة
بالعنصرية ( يلي)؛
 46-117ت ددوكير ال دددمات المناس ددوة م ددن م ددا يل ددزل م ددن مد دواردا غد دراض من ددا ت دددريب
م ددوافي الج دداا القض دداكي وتوعي ددة الجم ددورا لض ددمان كعالي ددة الت دددابير الجدي دددة المعتم دددة
لم اكحة التمييز العنصري أو التمييز القاكم على ال وية الجنسانية/الجنسية (بلجي ا)؛
 47-117م اكحددة الوصددم االجتمدداعي وخطددا ال راهيددة والتمييددز والعنددف بددداكن
الميل الجنسي أو ال وية الجنسانية (ا رجنتين)؛
 48-117تحسددين سددول تنفيددو وإنفددا صددانون القضدداء علددى جميددن أ د ال التمييددزا
وال سدديما كيمددا يتعلددق بتطويقدده ب دددف حمايددة ا ك دراد المنتمددين إلددى ا صليددات الدينيددة
والجنسية (خندا)؛
 49-117دع ددم حم ددالت تثقي ددف الجم ددور لم اكح ددة خط ددا ال راهي ددة والتميي ددز
والعنددف المتصددلين بالميددل الجنسددي وال ويددة الجنسددانيةا وخددولو الوصددم االجتمدداعي
للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية (الوراايل)؛
 50-117تعزيددز السياسددات الراميددة إلددى منددن التعددويب وسددوء المعاملددة وغيرهمددا مددن
ضد ددرو المعاملد ددة القاسد ددية أو الالإنسد ددانية مد ددن جاند ددب المد ددوافين الم لفد ددين بتنفيد ددو
ا ح ال كي سجون جورجيا (بلغاريا)؛
 51-117تعزيددز الج ددود الراميددة إلددى ضددمان االمتثددال للمعددايير الدوليددة علددى النحددو
الوارد كي دليل التقصدي والتوثيدق الفعدالين بشدأن التعدويب وغيدره مدن ضدرو المعاملدة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة (هنغاريا)؛
 52-117اعتماد التددابير الالامدة لتحسدين ادروف عديح المحتجدزين وتجندب اختظدا
السجون (أندورا)؛
 53-117االسددتمرار كددي معالجددة مسددألة االختظددا كددي السددجون وضددمان اسددتيفاء
الحد ا دنى من المعاييرا على النحو الموصى به سابقا (النمسا)؛
 54-117وضددن معيددار ركيددن إلدارة المددوارد الوش درية تفادي د ا لوصددوع م الفددات إداريددة
وانت اخات لحقوق اإلنسان كي السجون (الووسنة وال رسو)؛
 55-117مواصددلة الج ددود الراميددة إلددى تعزيددز حمايددة حقددوق اإلنسددان كددي السددجون
(بلغاريا)؛
 56-117المضي كي تحسين أوضداع السدجونا مدن الترخيدز بال صدو علدى الظدروف
المحيطة باالحتجاا صول المحاخمة (أستراليا)؛
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 57-117السددمال للسددجينات بتلقددي ايددارات طويلددةا مددن أخددو مصددلحة أطفددال ن
الفضلى كي االعتوار بوجه خا (خرواتيا)؛
 58-117ات ددا الت دددابير الالام ددة لم اكح ددة العن ددف ض ددد المد درأة والعن ددف المنزل ددي
(الجزاكر)؛
 59-117ايددادة مسددتو الددوعي وت ثيددف التدددابير الوصاكيددة بشددأن مسددألة العنددف المنزلددي
(بيالروس)؛
 60-117ات ددا تدددابير لمنددن العنددف المنزلدديا بمددا يشددمل ايددادة الددوعي وتشددجين
النسدداء علددى اإلبددالغ عددن أعمددال العنددف الجنسددي والمنزلددي وحمايددة الضددحايا وضددمان
التحقيق من الجناة ومقاضات م ومعاصوت م بصورة كعالة (سلوكينيا)؛
 61-117تحسين سول حماية ضحايا العندف المنزلديا بمدا يشدمل إجدراء تحقيقدات
كددي الوصد المناسددب ومقاضدداة الجندداة وتدددريب أكدراد الشددرطة علددى التقييمددات القاكمددة
على الم اطر (خندا)؛
 62-117إنشاء مراخز لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني (إسوانيا)؛
 63-117مضدداعفة الج ددود المووولددة كددي مجددال م اكحددة العنددف المنزلددي بضددمان
التحقيق الفعال كي حوادث العندف المنزلدي وتقدديم مدا ي فدي مدن دعدم ومسداعدة إلدى
الضحايا (جم ورية مقدونيا اليوغوسالكية سابقا)؛
 64-117ات ددا خط دوات لمعالجددة االدعدداءات ال دواردة بشددأن اواا ا طفددال وال ددزواا
المو ر والزواا القسري (غانا)؛
 65-117منن ممارسة اواا ا طفال كي أوساط جمين الفئات اإلثنية (الورتغال)؛
 66-117تنفيو توصيات اللجنة المعنية بالقضاء علدى التمييدز ضدد المدرأة مدن أجدل
ايددادة احت درال االلتزامددات المنصددو علي ددا كددي اتفاصيددة القضدداء علددى جميددن أ د ال
التمييددز ضددد الم درأةا وخاص دةا مددن خددالل تطويددق كعددال لحظددر الددزواا المو ددر والددزواا
القسريا بوساكل من ا تعدديل اإلطدار القدانوني الدوطني وإيدالء الفئدات الضدعيفة اهتمامد ا
خاص ا (سويسرا)؛
 67-117ت ثيف الج ود الرامية إلى القضداء علدى الدزواا المو در مدن خدالل تنفيدو
التوصددية ات الصددلة المقدمددة مددن اللجنددة المعنيددة بالقضدداء علددى التمييددز ضددد الم درأة
(جم ورية مقدونيا اليوغوسالكية سابقا)؛
 68-117تعزيددز صدددرات الم نيددين كددي مجددال خشددف ضددحايا العنددف القدداكم علددى نددوع
الجنس وإحالت م وحمايت م وتقديم الدعم القانوني والطوي إلي م (جم ورية مولدوكا)؛
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 69-117وضن استراتيجيات وصاكية بشدأن العندف القداكم علدى ندوع الجدنس وإنشداء
خدمات إعادة تأهيل ضحايا العنف (النرويج)؛
 70-117المض ددي ك ددي تنفي ددو التشد دريعات المتعلق ددة ب ددالعنف المنزل ددي وض ددمان ت دددريب
الموافين الم لفين بإنفا القانون على خشف جمين أ ال العنف المنزلي (سلوكاخيا)؛
 71-117تنفيددو السياسددات الراميددة إلددى م اكحددة العنددف المنزلددي بفعاليددةا بمددا كددي
لو برامج نشر المعلومات وإ خاء الوعي لمنن هوه اعكة ( يلي)؛
 72-117خفالددة تنفيددو ورصددد واسددتمرار اسددتراتيجيات التصدددي للعنددف المنزلددي علددى
نحو كعال (الفلوين)؛
 73-117ايادة تددريب العداملين كدي مجدال التددريس كدي جميدن أنحداء الولددا ل دي
ي ونددوا أكضددل اسددتعدادا ل شددف حدداالت االعتددداء علددى ا طفددال أو العنددف المنزلددي
ضدهم (باراغواي)؛
 74-117مواصلة الج ود المووولة كي مجال م اكحة االتجار بالوشر (اليونان)؛
 75-117تحقيق عدالة مستقلة و فاكة تحترل الحق كي الدكاع (كرنسا)؛
 76-117مواصلة سياست ا لإلصدالل الراميدة إلدى إصامدة نظدال صضداكي مسدتقل تمامدا
(الورتغال)؛
 77-117إج دراء اسددتعراض ددامل لترتيوددات تعيددين القضدداة وتدددريو م ونقل ددما بغيددة
ضددمان اسددتقالليت م وك م ددم التددال اللتزامددات حقددوق اإلنسددان وتطويق ددا علددى أخمددل
وجه (أيرلندا)؛
 78-117مواص ددلة تعزي ددز ج وده ددا الرامي ددة إل ددى م اكح ددة إس دداءة معامل ددة الس ددجناء
والمحتجزين والتحقيق كي ا (الجول ا سود)؛
 79-117اعتماد تدابير ت فل التحقيق والمقاضداة المسدتقلين والفعدالين كدي جميدن
ادعد دداءات إسد دداءة معاملد ددة ا د د ا كد ددي مراكد ددق االحتجد دداا وإتاحد ددة سد ددول انتصد دداف
للضحايا (الجم ورية التشي ية)؛
 80-117ضمان القضاء علدى حداالت إسداءة معاملدة السدجناء والمحتجدزين وخفالدة
إجراء تحقيقات مناسوة و املة كي هوه الحاالت من أجل محاسوة الجناة (أيرلندا)؛
 81-117ضدمان تحقيدق آليدة مسدتقلة بشد ل دامل كدي جميدن ادعداءات التعدويب
وسوء المعاملة (ترخيا)؛
 82-117ضمان التحقيدق الفعدال كدي حداالت العندف ضدد المدرأةا ومقاضداة الجنداة
ومعاصوت م (إستونيا)؛
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 83-117ضددمان التحقيددق الفعددال كددي حددوادث العنددف ضددد المدرأة والعنددف المنزلددي
من أجل تقديم الجنداة إلدى العدالدة وتقدديم مدا ي فدي مدن تعويضدات وحمايدة ومسداعدة
إلى الضحايا (إيطاليا)؛
 84-117تعزيددز االسددتراتيجية الوطنيددة إلصددالل نظددال السددجونا وخاص دةا لتشددجين
إعادة إدماا المحتجزين ا حداث بسرعة كي المجتمن (المغر )؛
 85-117ات ددا تدددابير كعالددة لضددمان حصددول ا حددداث كددي نظددال السددجون علددى
التعليم (خرواتيا)؛
 86-117ت د ددوكير حماي د ددة كعالد د ددة لألس د ددرة بوص د ددف ا الوحد د دددة الطويعي د ددة وا ساسد د ددية
للمجتمددنا بمددا يتفددق وااللتزامددات ال اصددة بجورجيددا بموجددب القددانون الدددولي لحقددوق
اإلنسان (مصر)؛
 87-117إنشدداء نظددال لتسددجيل المواليددد يشددمل جميددن ا طفددال دون تمييددز بسددوب
العرق أو اإلثنية أو الجنسية أو الجنس أو الدين (باراغواي)؛
 88-117تحسددين نظددال تسددجيل المواليددد لضددمان تسددجيل خددل طفد عدل وإصدددار د ادات
الميالد (ترخيا)؛
 89-117اعتمد دداد وتنفيد ددو جميد ددن التد دددابير الالامد ددة لتسد ددجيل المواليد دددا وال سد دديما
ا طفددال المنتمددين إلددى ا صليدداتا الددوين يولدددون كددي مندداطق ناكيددة كددي الولدددا وضددمان
إصدار ادات الميالد وغيرها من الوثاكق (بنما)؛
 90-117ات ددا ت دددابير م ددن أج ددل الت ل ددي ع ددن رعاي ددة ا طف ددال ك ددي المؤسس ددات
وتطوير خدمات بديلة لألطفال المحرومين وي ة بالويئة ا سرية (أوخرانيا)؛
 91-117حمايددة ا صليددات وضددمان تمتع ددا ال امددل بحريددة الدددين أو المعتقددد وكق دا
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان (غانا)؛
 92-117تشددجين الحددوار والتعدداون بددين الثقاكددات وا ديددانا خوسدديلة لتعزيددز ب درامج
م اكحة التمييز ودعم حمالت التوعية المناهضة للتمييز (الفلوين)؛
 93-117تنفيددو اسددتراتيجية وطنيددة لتشددجين الحددوار بددين ا ديددان والثقاكددات وتعزيددز
التسامح (الصين)؛
 94-117خفالددة تمتددن الجميددنا بمددن كددي م المنتمددون إلددى ا صليددات الدينيددةا بددالحق
كددي حريددة الدددين عددن طريددق معاصوددة ا د ا الددوين يضددايقون ا صليددات الدينيددة أو
يحرضون على خراهيت ا (بوتسوانا)؛
 95-117االحترال ال امل لحرية التعوير وتعددية وساكط اإلعالل (الورتغال)؛
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96-117

اعتماد تدابير تضمن بيئة حرة ومستقلة لوساكط اإلعالل (غانا)؛

97-117

االستمرار كي منح ا ولوية لحماية حرية وساكط اإلعالل (أستراليا)؛

 98-117تعزيددز احت درال التعدديددة والنقدداش المفتددول بت يئددة بيئددة خاليددة مددن العنددف
ومتسامحة مدن اعراء الم الفدةا بمدا كي دا المعارضدةا وتجندب ات دا إجدراءات بددواكن
ِ
المنتقدة (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
سياسية ضد المناكو اإلعالمية
 99-117اإلحج ددال ع ددن الت دددخل ك ددي أنش ددطة الم ددداكعين ع ددن حق ددوق اإلنس ددان
والمنظمات غير الح ومية وضمان ت يئة بيئة آمنة ومواتية لعمل م (إستونيا)؛
 100-117وضددن اسددتراتيجية لزيددادة مشددارخة الم درأة كددي مناصددب صددنن الق درار كددي
جمين أج زة الح ومة (النمسا)؛
 101-117مواص ددلة العم ددل عل ددى تعزي ددز مش ددارخة المد درأة ك ددي المناص ددب السياس ددية
والتنفيويددة وكق دا لمودداد المسدداواة دون تمييددزا وضددمان مشددارخة الم درأة الريفيددة بوجدده
خا (خولومويا)؛
 102-117ت ثي ددف الج ددود وت ص دديل الم ددوارد الالام ددة لض ددمان اي ددادة مش ددارخة
المرأة كي المناصب السياسية والقيادية (خوستاري ا)؛
 103-117ات ددا مزيددد مددن التدددابير إلدمدداا ا صليددات وتعزيددز تمثيل ددا كددي الحيدداة
السياسية والعامة كي جورجيا (ألوانيا)؛
 104-117تحسد ددين ك د ددر حص د ددول الض د ددعفاء اجتماعي د دا عل د ددى ال د دددمات الص د ددحية
(الجزاكر)؛
 105-117تحسدين كددر حصدول المدرأة علدى الرعايددة الصدحية الجيدددة ومدا يتصددل ب ددا
من خدمات (رواندا)؛
 106-117النظدر كددي تحسددين التعلديم وتعزيددزه علددى جميدن مسددتويات التعلدديم العددال
(عمان)؛
 107-117المضددي كددي تحسددين إم انيددة الحصددول علددى التعلدديم واالرتقدداء بنوعيتدده
وايددادة معدددل التحدداق ا طفددال الضددعفاء بددها بمددن كددي م أطفددال ا صليددات اإلثنيددة إناثددا
و خورا (الصين)؛
 108-117النظددر كددي تعزيددز كددر حصددول كتيددات ا صليددات اإلثنيددة علددى التعلدديم
وإاالة الحواجز التي تحول دون حصول أطفال الروما عليه (نيجيريا)؛
 109-117مواصلة انت اا سياسات من أن ا أن توسن كدر جميدن ا طفدال كدي
سن االلتحاق بالمدرسةا وال سيما ا طفدال وي االحتياجدات التعليميدة ال اصدةا كدي
الحصول على تعليم عالي الجودة (سنغاكورة)؛
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 110-117ات ددا مزيد ددد م ددن ال طد ددوات لتنفيد ددو اتفاصي ددة حقد ددوق ا د د ا
اإلعاصة (ميانمار)؛

وي

 111-117المضد ددي صد دددم ا كد ددي تنفيد ددو اتفاصيد ددة حقد ددوق ا د د ا وي اإلعاصد ددة
ا وي اإلعاصة كي التعليم والعمالة (النمسا)؛
بتحسين إدماا ا طفال وا
 112-117ات ددا مزي د عدد م ددن ال ط ددوات لض ددمان حماي ددة ا د د ا وي اإلعاص ددة

(اليونان)؛

 113-117االس ددتمرار ك ددي ب ددول ج ددود م ددن أج ددل تعزي ددز حق ددوق ا د د ا
اإلعاصة (عمان)؛

وي

 114-117ات ددا الت دددابير الالام ددة لحماي ددة ا صلي ددات اإلثني ددة والديني ددة م ددن جمي ددن
أ ال العنف والتمييز (خوستاري ا)؛
 115-117تحسددين التعلدديم المقدددل إلددى ا د ا
ا صليات (جم ورية مقدونيا اليوغوسالكية سابق ا)؛

الددوين ينتمددون إلددى جماعددات

 116-117خفال ددة ت دددريس لغ ددات ا صلي ددات والحف ددا علي ددا بتق ددديم تعل دديم ع ددال
مناسب إلى الطال بلغت م ا ل (النمسا)؛
 117-117ات ددا ال طددوات الالامددة لمعالجددة الشددواغل المتعلقددة بحقددوق الفئددات
الض ددعيفةا بم ددا كي ددا ا د د ا المش ددردون داخليد د ا والالجئ ددون والم دداجرونا وتنفي ددو
تدددابير مددن أجددل إدماج ددا بفعاليددة كددي النظددامين االجتمدداعي والسياسددي ا وسددن نطاص د ا
(جم ورية خوريا)؛
 118-117الحف ددا عل ددى مو دددأ ع دددل اإلع ددادة القسد درية والح ددد م ددن اللج ددوء إل ددى
احتجاا ملتمسي اللجوء وتقصير مدته (جم ورية خوريا)؛
 119-117تعزيددز التدددابير الراميددة إلددى حمايددة ا د ا
سياسات التنمية االجتماعية العامة ( يلي).

المشددردين وإدراج ددا كددي

 -118وسددتدرس جورجيددا التوصدديات التاليددةا وسددتقدل ردودا علي ددا كددي وصد مناسددب ال يتجدداوا
موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسانا كي آ ار/مارس :2016
االنضمال إلى االتفاصية الدوليدة لحمايدة جميدن ا د ا مدن االختفداء
1-118
القسريا واالعتراف باللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري (أوروغواي)؛
 2-118تعديل صانون القضداء علدى جميدن أ د ال التمييدز لتضدمينه آليدةا يسدت دم ا
م تب المحامي العال لفدرض غرامدات وعقوبدات أخدر كدي حدال ارت دا أكعدال تمييزيدة
(السويد)؛
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 3-118تع ددديل الق ددانون الجن دداكي ب ددإدراا ن ددوع المالحظ ددات العنصد درية م ددن أج ددل
تعريدف واضدح للتمييددز الموا در وغيدر الموا ددر واإلصدرار بدأن ا سددس العنصدرية والدينيددة
والقومية واإلثنية تش ل ارك ا مشددا للعقوبة (جيووتي)؛

 4-118منددن اواا ا طفددال بفددرض  18عام د ا خحددد أدنددى لسددن الددزوااا دون أي
استثناء (بوتسوانا)؛
 5-118الح د ددد م د ددن اواا ا طف د ددال وال د ددزواا المو د ددر م د ددن خ د ددالل تع د ددديل وتوحي د ددد
التشريعاتا وال سيما القانون المدنيا لتحديد سن الزواا كي  18عام ا (سيراليون)؛
 6-118إنشاء آلية ترصد تنفيدو صدانون م اكحدة التمييدز لعدال  2014واالسدتراتيجيات
العملية المنحى (آيسلندا)؛
 7-118تعزيددز اعليددات التددي أنشددأت ا ‘لجنددة حقددوق اإلنسددان واإلدمدداا‘ لضددمان
رصد وتقييم حالة حقوق اإلنسان كي الولد على أكضل نحو مم ن (المغر )؛
 8-118تعديل التشدريعات لتزويدد هيئدة المحدامين العدامين وأعضداء اعليدة الوصاكيدة
الوطنية بأداة متابعة كعالة (أندورا)؛
 9-118مضدداعفة الج ددود لضددمان حقددوق المثليددات والمثليددين ومزدوجددي الميددل
الجنس ددي ومغ ددايري ال وي ددة الجنس ددانية وح دداملي ص ددفات الجنس ددينا وم اكح ددة جمي ددن
أ ال الوصم االجتمداعي للمثليدة الجنسدية واادواجيدة الميدل الجنسدي ومغدايرة ال ويدة
الجنسانيةا ومحاربة خطا ال راهية والتمييدز والعندف علدى أسداس الميدل الجنسدي أو
ال وية الجنسانيةا تما ي ا من توصيات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
 10-118إنش دداء وح دددة ددرطة مت صص ددة للتحقي ددق ك ددي جد دراكم ال راهي ددة تتع دداون
بش ل وثيق من جماعة المثليات والمثليين ومزدوجدي الميدل الجنسدي ومغدايري ال ويدة
الجنسانية ومنظمات م من أجل بناء عالصة ثقة (السويد)؛
 11-118ات ا خطدوات للحدد مدن اللجدوء إلدى االحتجداا صودل المحاخمدة وتقصدير
مدته (الدانمرك)؛
 12-118اي ددادة الميزاني ددة الم صص ددة لألخص دداكيين االجتم دداعيين المس ددؤولين ع ددن
مساعدة ضحايا العندف المنزلديا بدإدراا ت داليف السدفر الالامدة إلجدراء ايدارات تقيديم
وضن الضحايا وبزيادة الموارد الوشرية (باراغواي)؛
 13-118ات ددا خطددوات ملموسددة لتوسدديط اإلج دراءات القضدداكية المتعلقددة بددالعنف
الجنساني وضمان خفاءت ا (إسوانيا)؛
 14-118إحراا تقدل كي تنفيدو صدوانين م اكحدة العندف المنزلدي بالعمدل كدي ا جدل
القص ددير عل ددى إنشدداء مراخ ددز دع ددم المد درأة ك ددي التص دددي لالعت ددداء الجنس ددي والتح ددرش
والعنف المنزلي التي ينل علي ا القانون الجديد (هندوراس)؛
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 15-118تعزيز الج دود المووولدة حاليدا لم اكحدة العندف المنزلدي مدن خدالل إنشداء
آليات مالكمة للرصد والتحقيق (ترخيا)؛
 16-118إنش دداء آلي ددة إلنف ددا أوام ددر الحماي ددة والتقيي ددد المتص ددلة ب ددالعنف المنزل دديا
لضددمان كعاليددة هددوه ا وامددر ومنددن ت ددرر الجدراكما بوسدداكل من ددا إنشدداء وحدددات ددرطة
مت صصة معنية بالعنف القاكم على نوع الجنس والعنف المنزلي (السويد)؛
 17-118إنشدداء آليددات تنظيميددة كعالددة لتعزيددز تطددور ال جددرة القانونيددة ومنددن ال جددرة
غير النظامية واالتجار بالوشر (أوخرانيا)؛
 18-118تنفيددو توصدديات اللجنددة ا وروبيددة للديمقراطيددة مددن خددالل القددانون (لجنددة
الوندصية) بشأن إصالل نظال تعيين القضاة وكترة اختوارهم (النرويج)؛
 19-118تعزيددز اسددتقاللية الج دداا القضدداكي و ددفاكية اإلجدراءات القضدداكية واعتمدداد
تدابير تمنن التدخل السياسي كي عمل القضاة (الجم ورية التشي ية)؛
 20-118رأ الفج ددوات الموج ددودة ك ددي التشد دريعات الت ددي ت ددنظم عم ددل المجل ددس
ا عل ددى للقض دداء بغي ددة التأخ ددد م ددن ت ددواان س ددلطاته بت ددوكير ض ددمانات خاكي ددة للش ددفاكية
والمساءلة (السويد)؛
 21-118المضددي كددي تعزيددز اسددتقاللية الج دداا القضدداكي ونزاهتدده ل فالددة الح دق كددي
محاخمددة عادلددة بوسدداكل من ددا ايددادة ددفاكية أسدداليب عمددل المجلددس ا علددى للقضدداء
وتعيين المدعين العامين وتواين القضايا كي المحاخم (سويسرا)؛
 22-118تعزيددز احتدرال سدديادة القددانون عددن طريددق تعزيددز اسددتقاللية القضدداء و ددفاكيته مددن
خدالل ندزع التسدييس عدن الج داا القضداكي وسدلطات إنفدا القدانون وتعزيدز اعليدات ال فيلدة
بالتحقيق كي تجاواات أو انت اخات حقوق اإلنسان (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 23-118ات ددا ت دددابير ل دددعم وتعزي ددز مالحق ددات القض دداء لمرت و ددي انت اخ ددات حق ددوق
اإلنسددانا بددالرجوع إلددى التوصدديات المقدمددة مددن مفددوض مجل دس أوروبددا لحقددوق اإلنسددانا
بما كي ا التوصيات المتعلقة بتعزيز استقاللية وكعالية م تب المدعي العال (بلجي ا)؛
 24-118تعزيد ددز اعليد ددات ال فيلد ددة بضد ددمان اسد ددتقاللية ونزاهد ددة الج د دداا القضد دداكي
ومؤسسددات إنفددا القددانون عددن طريددق تنفيددو صواعددد دصيقددة بشددأن التعيينددات القضدداكية
ومراصوة الشرطة (خندا)؛
 25-118المضدي كدي تحسددين نظدال العدالدة مددن خدالل التنفيدو التددال للمعدايير الدوليددة
للمحاخمد ددة العادلد ددة مد ددن صويد ددل إتاحد ددة كد ددر خاكيد ددة للمحد ددامين للوصد ددول إلد ددى مد ددوخلي م
المحتجدزين وحمايددة سدرية االتصددال كيمددا بين مدداا لضددمان وصددول جميددن ا د ا إلددى
العدالةا بمن كي م النساء وا صليات (ليتوانيا)؛
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 26-118إرسدداء الحددق كددي الت دزال الصددم دون صيددود عنددد اإلدالء بالش د ادةا كددي
أصر وص ع مم عنا وكقا اللتزامات ا الدولية كي مجال حقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 27-118إنشدداء آليددة تحقيددق مسددتقلة م لفددة بواليددة التحقيددق كددي انت اخددات حقددوق
اإلنسان المزعول ارت اب ا من جانب موافي إنفا القانون (النرويج)؛
 28-118خفالة التحقيق الفعال كي جمين ادعاءات االسدت دال المفدرط للقدوة مدن
جانددب الشددرطةا بمددا كددي لددو التعددويب وسددوء المعاملددةا وتقددديم المسددؤولين إلددى العدالددة
وجور الضحايا على النحو المناسب (بولندا)؛
 29-118وضددن ت دددابير مح ددددة للتحقي ددق كددي ح دداالت إس دداءة معامل ددة المحتجد دزين
المزعومة ومعاصوة المسؤولين عن تلو التجاواات (إسوانيا)؛
 30-118إنش دداء آلي ددة كعال ددة ومس ددتقلة للتحقي ددق ك ددي الشد د او المقدم ددة ض ددد م ددوافي
إنفد ددا القد ددانون وايد ددادة ثقد ددة الجم د ددور بأند دده سد دديجري التحقيد ددق علد ددى النحد ددو الواجد ددب كد ددي
االنت اخات المشتوه كي ارت اب ا (الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 31-118إنشدداء مؤسسددة مسددتقلة ونزي ددة للتحقيددق كددي تجدداواات حقددوق اإلنسددان
وانت اخات ددا المرت و ددة م ددن جان ددب ص ددوات إنف ددا الق ددانون وا م ددن ومقاض دداة المس ددؤولين
عن دداا مددن أجددل ضددمان التحقيددق كددي هددوه االنت اخددات ومعاصوددة مرت وي ددا علددى النحددو
المناسب وتعويض الضحايا (بلجي ا)؛
 32-118وض ددن وتنفي ددو اس ددتراتيجية لرص ددد جد دراكم ال راهي ددة والتحقي ددق كي ددا ومقاض دداة
مرت وي ددا تم ددنح المح ددامي الع ددال الص ددالحيات والمد دوارد المناس ددوة الت ددا إجد دراءات ض ددد
المحرضين على جراكم ال راهية (الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 33-118ضمان إصدار

ادات الميالد ووثاكق الجنسية صلية الروما (نيجيريا)؛

 34-118ت ثيددف الج ددود مددن أجددل تعزيددز حريددة الدددين أو المعتقددد وحمايددة حقددوق
ا د ا المنتمددين إلددى أصليددات دينيددةا بوسدداكل من ددا ات ددا تدددابير لمعالجددة حددوادث
التعصددب وخطددا ال راهيددة ضددد ا صليددات الدينيددة وحددل المسدداكل العالقددة المتص ددلة
بمل ية وصيانة أماخن العوادة وممتل ات ا صليات الدينية (إيطاليا)؛
 35-118مواص ددلة ال ط ددوات نح ددو التع دداكي م ددن الض ددرر الم ددادي والمعن ددوي ال ددوي
لحق بالطواكف الدينية أثناء الحقوة السوكياتية (أرمينيا)؛
 36-118وضن مزيد من التدابير لحماية حريدة الددين وحريدة التعويدر وحريدة التجمدن
الس ددلميا ومواص ددلة التق دددل ال ددوي ف ددرع ك ددي إحد درااه بإنش دداء وخال ددة الدول ددة للمس دداكل
الدينية وإدخال تعديالت على صانون اإل اعة (جم ورية خوريا)؛
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 37-118ض ددمان الح ددق ك ددي حري ددة التعوي ددرا وال س دديما م ددن خ ددالل ض ددمان تعددي ددة
وسدداكط اإلعددالل واسددتقالليت اا وخددولو حمايددة المناكددو اإلعالميددة المنتقدددة للح ومددة
من المضايقات واالعتداءات (الجم ورية التشي ية)؛
 38-118اعتمدداد تدددابير ملموسددة لتشددجين تعزيددز مشددارخة النسدداء وا صليددات اإلثنيددة
كي عمليات صنن القرار السياسي (ألمانيا)؛
 39-118مواصلة الج ود من أجدل تعزيدز الحدوار االجتمداعي وضدمان حمايدة خاكيدة
للحقددوق االصتص ددادية للق ددو العامل ددة وتعزيزه دداا م ددثالا م ددن خ ددالل إنش دداء آلي ددة لتفت دديح
العمل ات خفاءة وتتمتن بصالحيات تنفيوية (ألمانيا)؛
 40-118مواصد ددلة ات د ددا خط د دوات لضد ددمان اإلعمد ددال ال امد ددل لحد ددق الجميد ددن كد ددي
الحصدول علددى ميدداه الشددر المأمونددة وخددمات الصددرف الصددحيا بوسدداكل من ددا االسددتثمار
ال اكي كي ال ياخل ا ساسية لل دمات ات الصلة (مصر)؛
 41-118ت ص دديل الم ددوارد الالام ددة للتنفي ددو الن دداجح الس ددتراتيجية نظ ددال الحماي ددة
الصحية للفترة  2020-2014التي ت دف إلى تعزيز صحة ا ل والطفل (بيالروس)؛
 42-118ات ا خطدوات لضدمان إتاحدة خددمات الصدحة الجنسدية واإلنجابيدةا بمدا
كي ددا خدددمات اإلج دداض ومنددن الحمددل والمعلومددات المتعلقددة ب مدداا وتيسددير الحصددول
علي ا وتوكيرها بت لفة معقولة لجميدن النسداء والفتيداتا وال سديما كدي المنداطق الريفيدة
وكي أوساط الفئات الضعيفة (الدانمرك)؛
 43-118خفالددة حصددول الجميددنا وال سدديما النسدداء كددي المندداطق الريفيددة وا د ا
المصد ددابون بفيد ددروس نقد ددل المناعد ددة الوش د درية/اإليداا علد ددى خد دددمات الصد ددحة اإلنجابيد ددة
والجنسية ات النوعية الجيدةا بما كي ا خدمات منن الحمل (الوراايل)؛
 44-118وضن وتنفيو معايير وآليات وطنية لرصد نوعية التعليم (عمان)؛
 45-118خفالددة موااوددة ا طفددال المنتمددين إلددى الفئددات المحرومددة والم مشددة علددى
الدراسة موااوة خاملة كي جمين المستويات (الورتغال)؛
 46-118تشددجين التحدداق الفتيددات بالمدددارس وإاالددة جميددن العقوددات التددي تحددول
دون حصول ن على التعليما بما كي لو ا تراط الجنسية بعد الصف التاسن (جيووتي)؛
 47-118اعتمدداد التدددابير ات الصددلة بتشددجين دعددم تعلددم الفتيددات لفاكدددة المنتميددات
إلى ا صليات اإلثنية من أجل ت فيض معدل التسر من المدارس (خولومويا)؛
 48-118تعزي ددز إدم دداا ا صلي ددات الثقاكي ددة والديني ددة عل ددى جمي ددن ا ص ددعدة وخفال ددة
حصول ا على كر التنمية (الم سيو)؛
 49-118ضمان تواكر ال تب المدرسية لألصليات الوطنية بلغت ا ا ل (أرمينيا)؛
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 50-118ات ددا خط دوات ترمددي إلددى خفالددة تنفيددو الو درامج التعليميددة المشددترخة وتدددريب
المدرسين بتعاون من السلطات التعليمية ا رمينية المعنية (أرمينيا)؛
 51-118اعتماد خطدة عمدل داملة لتسدرين عمليدة إعدادة ا تدراك المسد اتيين إلدى
وط ددن م تتض ددمن ت دددابير لتيس ددير إدم دداج م وتأخ ددو ك ددي االعتو ددار احتياج ددات أطف ددال م
التعليمية (ترخيا)؛
 52-118ات ددا خطددوات ملموسددة إللغدداء أو تمديددد م لددة السددنتين المفروضددة علددى
ا ت د دراك المس د د اتيين الد ددوين يفمنحد ددون الجنسد ددية الجورجيد ددة بشد ددرط ت لد ددي م عد ددن أي
جنسية أخر خانوا يحملون ا سابقا (ترخيا)؛

 53-118ضددمان ايددادة مشددارخة ا د ا المشددردين داخلي د ا كددي صددنن الق درارات
المتصلة بالمشارين التي تمس ما وال سيما تلدو المتعلقدة بالحصدول علدى سد ن الكدق
(إسوانيا)؛

 54-118تعزي ددز حماي ددة الحق ددوق االصتص ددادية واالجتماعي ددة لأل د د ا المش ددردين
داخليد داا بوس دداكل من ددا الحماي ددة م ددن عملي ددات اإلخ ددالء غي ددر القانوني ددة وح ددل المس دداكل
المتصلة بالمل ية القانونية لألماخن التي يس نون كي ا حالي ا (خندا).
 -119ولددم تحددت التوصدديات الددواردة أدندداه بتأييددد جورجيدداا ومددن ثددم سدديحاط بدده علمددا علددى

النحو:
هوا
 1-119تجدريم التصدريحات العنصدرية والتحدريض علدى التعصدب والعندف المرت ددب
بدواكن عنصرية (االتحاد الروسي)؛
 2-119إنش دداء هيئ ددة مس ددتقلة وكعال ددة للتحقي ددق ك ددي ح دداالت اس ددت دال التع ددويب
والمعاملة الم ينةا بما كي لو است دام ما ضد الصحفيين (االتحاد الروسي)؛
 3-119إجد دراء تحقيق ددات دداملة ك ددي انت اخ ددات حق ددوق اإلنس ددان الت ددي ارت وت ددا
السددلطات الجورجيددة كددي منطقتد ودي أب اايددا وأوسدديتيا الجنوبيددة صوددل ن دزاع عددال 2008
وأثناءه (االتحاد الروسي)؛
 4-119التحقي د ددق بفعالي د د عدة ك د ددي ال ج د ددول ال د ددوي وص د ددن عل د ددى المدرس د ددة الروس د ددية

"إنتل د "ا كددي توليسدديا والدددمار الددوي لحددق بممتل ات دداا ومعاصوددة المسددؤولين عددن
لو (االتحاد الروسي)؛

 5-119وضددن ح د مد للممارسددة التمييزيددة المتمثلددة كددي الحفددا علددى "ص دواكم سددوداء"
بأسددماء مدواطنين روس  -السد ان ا صددليون لمقاطعددة خاابيددو كددي جورجيددا  -والقاضددية
بحرمان م من إم انية ايارة بيوت م وأصارب م وصوور أجدادهم (االتحاد الروسي)؛
 6-119إدانددة أعمددال العنددف وعوددارات ال راهيددة المت ددررة ضددد ا صليددات الدينيددة
والتحقيق كي ا (االتحاد الروسي)؛
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 7-119التعجيددل بوضددن وتنفيددو خطددة عمددل لتنفيددو اسددتراتيجية عددال  2014إلعددادة
المس اتيين إلى الوطن (االتحاد الروسي).
 -120وال تؤيد ددد جورجيد ددا التوصد دديات ال د دواردة كد ددي الفق د درات  1-119و 2-119و3-119
و 4-119و 5-119و 6-119و 7-119المقدمددة مددن االتحدداد الروسدديا إ تقددول إن هددوه
التوص دديات مقدم ددة م ددن س ددلطة االح ددتالل الت ددي تع ددوق بص ددورة موا ددرة ص دددرت ا عل ددى حماي ددة حق ددوق
اإلنسان للس ان المقيمين كي أب اايا ومنطقة تس ينفالي/أوسيتيا الجنوبيةا كي جورجيا.
 -121وجمين االستنتاجات و/أو التوصديات الدواردة كدي هدوا التقريدر تعودر عدن موصدف الدولدة
(الدددول) التددي صدددمت ا و/أو الدولددة موضددوع االسددتعراض.وينوغددي أال يفف ددم أن ددا تحظددى بتأييددد
الفريق العامل خ ل.
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