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 مقدمة  
 
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورق الشـــامالل املنشـــ  وفقـــاا لقـــرار  لـــ   قـــو   -1

. 2015تشـــــــرين الاـــــــا /نوفم   13إىل  2ل دورتـــــــث الاالاـــــــة والعشـــــــرين   الفـــــــ ة مـــــــن 5/1اإلنســـــــا  
. 2015تشــرين الاــا /نوفم   10واستُعرضــا احلالــة   جورجيــا   جلســتث الاالاــة عشــرة املعقــودة   

رأســا وفــد جورجيــا نايبــة وويــر الشــ و  ادارجيــةل الســيدة واتونــا تــوتادوق. واعتمــد الفريــق العامــال وت
 ل التقرير املتعلق جبورجيا.2015تشرين الاا /نوفم   12  جلستث السابعة عشرةل املعقودة   

تــــا  ل اوتــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين ال2015كــــانو  الاا /ينــــاير   13و   -2
اســــــتعراض احلالــــــة   جورجيــــــاو ال تغــــــال وا زايــــــر و  وريــــــة مقــــــدونيا  )اجملموعــــــة الااثيــــــة  لتيســــــر

 اليوغوسافية سابقاا.
مـــن مرفـــق قـــرار  5ل والفقـــرة 5/1مـــن مرفـــق قـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـا   15ووفقـــاا للفقـــرة  -3

 جياول صدرت الوثايق التالية ألغراض استعراض احلالة   جور 16/21اجملل  
    ؛A/HRC/WG.6/23/GEO/1  )أ)15 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب عرض/وطا تقرير  أ)  
 املفوضـــية) اإلنســـا  حلقـــو  الســامية املتحـــدة األمـــم مفوضــية أعدتـــث للمعلومـــات جتميــ   ب)  

    ؛Corr.1و A/HRC/WG.6/23/GEO/2)ب  )15مية  وفقاا للفقرة السا
    . (A/HRC/WG.6/23/GEO/3  ج)15 للفقرة وفقاا  السامية املفوضية أعدتث موجز  ج)  

وأُ يلــا إىل جورجيــا عــن طريــق اجملموعــة الااثيــة قايمــة أســإلة أعــدوا ســلفاا إســبانيال وأملانيــال  -4
تحـــــدة وبلجيكـــــال وا م وريـــــة التشـــــيكيةل وســـــلوفينيال والســـــويدل وسويســـــرال واملكســـــي ل واململكـــــة امل

 املوقــ    األســإلة  ــ   علــي الطــاع وميكــن ل يطانيــا العىمــي وأيرلنــدا الشــماليةل والنــروي.ل و ولنــدا. 
     .العامال للفريق ادارجي الشبكي

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

  االستعراض موضوع الدولة جانب من الحالة عرض -ألف  
 
أشــــار وفــــد جورجيــــا إىل أ  الســــتعراض أجــــرق بُعيــــد انت ــــاب جورجيــــا ع ــــواا    لــــ   -5

 قــو  اإلنســا . وأوضــو أ  جورجيــا نالــا شــرة  ــ   الع ــوية الــيت ت كــد التــزام البلــد بــ  راو مزيــد 
 من التقدم   سياساتث الوطنية وادارجية حلماية  قو  اإلنسا . 

 قــو  اإلنســا    البلــدل و ــي تــر  أ  عمليــة  وكانــا جورجيــا  ريصــة علــي مناقشــة  الــة -6
الســـتعراض الـــدورق الشـــامال أداة فريـــدة لتعزيـــز ونايـــة  قـــو  اإلنســـا . ووـــال دورة الســـتعراض 

ــا التوصــيات الامانيــة  98توصــية وتوفقــا   تنفيــ   136األوىلل تع ــدت جورجيــا بتنفيــ   من ــا؛ وأم 
ل قــد ما جورجيـــا تقريــر منتصــف املـــدة 2013 عــام والااثــا املتبقيــةل فقـــد كانــا قيــد التنفيـــ . و 

   عن تنفي  التوصيات.
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ــــا فريــــقؤ مشــــ يؤ بــــا الوكــــالت ضــــم مســــ ولا رفيعــــي  -7 ــــوطا الاــــا   ورجي وأعــــد  التقريــــر ال
 2014ومتوســطي املســتو    األج ــزة التنفي يــة والق ــايية والتشــريعية. وأنشــ   ــ ا الفريــق   عــام 

التقـــارير إىل  يإـــات معا ـــدات ومياـــا  األمـــم املتحـــدة. وتعـــاو  الفريـــق أي ـــاا لتنفيـــ  التزامـــات تقـــد  
علـــي نطـــا  واســـ  مـــ  القطـــاع غـــر احلكـــومي؛ ونفـــ ت العديـــد مـــن األنشـــطة الستشـــارية وأنشـــطة 

 النشر   إطار عملية متواصلة.
ة. واســـتمرت جورجيـــا   التعـــاو  املامـــر مـــ  املكلفـــا بوليـــات   إطـــار اإلجـــراءات اداصـــ -8

ـــدت التزام ـــا مـــن وـــال الـــدعوة الدايمـــة الـــيت وج  ت ـــا إلـــي م. وقـــد أجريـــا عـــدة ويـــارات أثنـــاء  وأك 
 .  2016جولة الستعراض الاانيةل ومن املقرر أ  جيرق املزيد من ا   عام 

وعـــد دت جورجيـــا إ اواوـــا الرييســـية منـــ  فـــ ة الســـتعراض األولل بـــدءاا بنجا  ـــا   إ ـــام  -9
 ابـــات الدميقراطيـــة والتنافســـية الـــيت شـــكلا ســـابقة فيمـــا  ـــ  نقـــال الســـلطة ســـلمياا دورة مـــن النت

ل والنت ابــات الرياســية 2012. وقــد قــي م مراقبــو  دوليــو  النت ابــات ال ملانيــة لعــام 2012عــام   
ل ورأوا أهنـــا كانـــا  ـــرة ونزي ـــة. ودولـــا تعـــديات 2014ل والنت ابـــات اةليـــة لعـــام 2013لعـــام 

تلفـــة  يـــز النفـــاا عقـــب نقـــال الســـلطة. وأوـــ ت  ـــ   التعـــديات بتنىـــيم جديـــد لتـــواو  دســـتورية خ
 السلطات وآليات لتوسي  نطا  املساءلة    ي  مستويات احلكومة. 

ل اعتمــــدت جورجيــــا بعــــد املشــــاركة الشــــفافة للمجتمــــ  املــــد  والفــــاعلا 2014و  عــــام  -10
 ل2020-2014األجــال    ــال  قــو  اإلنســا ل للفــ ة  الــدوليا اســ اتيجيت ا األوىل الشــاملة الطويلــة

. وُوضــــــعا تلــــــ  الســــــ اتيجية بالســــــتناد إىل توصــــــيات 2015-2014مث وطــــــة عمــــــال للفــــــ ة 
امل سســة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا ل واملفوضــية الســامية حلقــو  اإلنســا ل ومنىمــات  قــو  اإلنســا  

 اص لاحتـــاد األورويب املعـــا باإلصـــاي الدســـتورقغـــر احلكوميـــة الوطنيـــة والدوليـــةل وتقريـــر املستشـــار ادـــ
والقـــانو  و قـــو  اإلنســـا    جورجيـــا. وعـــزوت الســـ اتيجية املـــ كورة الـــن . القـــايم علـــي احلقـــو  
ال ق من ش نث أ  يوجث سياسـات الدولـة وبرا  ـا و ـدد أصـحاب احلقـو  والواجبـات اوق الصـلة. 

التل الـ ق ي ـم منىمـات اجملتمـ  املـد  واملنىمـات وتوىل  ل   قو  اإلنسا  املش ي بـا الوكـ
الدولية اليت تتمتـ  قـق التصـويال مسـ ولية تنفيـ  السـ اتيجية ورصـد ا بفعاليـة حتـا إشـراة ريـي  

 الووراء. و    اجملل  للمساءلة أمام ال ملا  عن طريق تقد  تقرير سنوق.
ل وطـــوة  امـــةل باعتبـــار  2014  عـــام وكـــا  القـــانو  الشـــامال ملكافحـــة التمييـــزل املعتمـــد  -11

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 .

الــريي  وريــي  الــووراء كاشــا مستشــارين بشــ    ولتعزيــز نُىــم نايــة  قــو  اإلنســا ل عــا   -12
 ق ايا  قو  اإلنسا . و  ووارة ادارجيةل ُكلف سفر متجول  لف  قو  اإلنسا . 

واكـــرت جورجيـــا أ  ج او ــــا الق ـــايي اســــتفاد مـــن إصــــاي واســـ  النطــــا . فعلـــي ســــبيال  -13
أكاـر دميقراطيــةا  -ية   البلــد و ــو امل سسـة الق ــايية الرييسـ -املاـالل أصــبو اجمللـ  األعلــي للق ـاء 
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. و ــال  لالــو  للمجتمـ  املــد  وأكــادمييو  اـال أع ــاء ال ملــا    2013وانفتا ـاا وشــفافيةا   عـام 
ل 2014اجمللــــ ل وأصــــبو ا   ُيســــمو بــــدوول كــــامرات التلفزيــــو  إىل قاعــــات اةــــاكم. و  عــــام 

وإجــراءات جديــدة شــفافة وموضـــوعية اعُتمــدت مــدة تعيــا الق ــاة مــد  احليـــاة إىل جانــب معــاير 
 يستعا هبا اجملل  لتعيا الق اة وتقييم أداي م. وكانا إصا ات أور  قيد التنفي .

وفيمـــا يتعلـــق باإلصـــا ات   قطـــاع إنفـــاا القـــانو ل اكـــرت جورجيـــا أ  احلكومـــة فصـــلا  -14
بـا م ـام الشـرطة وامل ـام السـت باراتيةل قيـت أصـبحا الشـرطة تعمـال كوكالـة اات منحـي  تمعـي 
م مت ـــا منـــ  ا رميـــة ومكافحت ـــا. وأُدولـــا أي ـــاا إصـــا ات   دوايـــر ا جـــرة وفيمـــا يتعلـــق قمايـــة 

 موضــوعاا أساســياا   أكادمييــة الشــرطةل يانــات الش صــية. وأضــحا  قــو  اإلنســا   اليــاا الشــرطة للب
وأُ ــز عمــال ل يســت ا  بــث للتصــدق للعنــف املنــز ل وارتفــ  معــدل تو يــف النســاءل وُوضــعا ألفــراد 

 الشرطة مبادئ توجي ية ملكافحة التمييز. 
ال تعزيــز إجـــراءات املقاضـــاة وقــد ما جورجيـــا نىـــرة عامــة عـــن اإلصـــا ات املنفــ ة مـــن أجـــ -15

ونــزع التســيي  عن ــا. وانتقلــا ســلطات الد عــاء الــيت كانــا بيــد وويــر العــدل إىل املــدعي العــامل   
 ــا أنشـــ  مــ وراا  لـــ  اد عـــاء متــواو  مـــن  يــت نـــوع ا ـــن  يتــ لف مـــن مــدعا عـــاما ولالـــا 

ا لشـــغال منصـــب املـــدعي للج ـــاو التشـــريعي وا  ـــاو الق ـــايي واجملتمـــ  املـــد ل و ـــو يعـــا مرشـــح
 العام ويعرض م علي ال ملا  من أجال الوتيار الن ايي.

وتــــر  جورجيــــا أ  مشــــكلة التعــــ يب وســــوء املعاملــــة قــــد ق ــــي علي ــــا كمشــــكلة نىاميــــةل  -16
وأشــارت إىل أ  املقــرر ادــاص املعــا  ســ لة التعــ يب وغــر  مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

 .2012امل ينة اع ة بنجاي اإلصا ات املنف ة من  عام أو الاإنسانية أو 
وفيمــا يتعلــق بالســجو ل أفــادت جورجيــا بــ   عــدد الســجناء الفــ  إىل أكاــر مــن النصــف  -17

نتيجة عفو واسـ  النطـا . وتسـحل احلفـاى علـي  ـ ا العـدد املـن ف  دو  أ  يكـو   2013  عام 
ســـجناء احلـــد األدا للمســـا ة امل صصـــة  ـــم؛ لـــ ل  تـــ ثر كبـــر علـــي الســـامة العامـــة. وُضـــمن لل

وُعزو 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.

مايـــة البيانـــات ي ـــم  يإـــة إىل إقامـــة نىـــام  حل 2012وأدت اإلصـــا ات املنفـــ ة منـــ  عـــام  -18
إشــــرافية حلمايــــة البيانــــات ي أســــ ا مو ــــف منت ــــب مــــن ال ملــــا  ومكلــــف بوليــــة تشــــمال القطــــاعا 

 اداص والعامل  ا   ال  وكالت إنفاا القانو . 
ومشلـــا اإلصـــا ات العديـــدة الـــيت أجروـــا جورجيـــا لتحســـا بيإـــة وســـايط اإلعـــام وتيســـر  -19

بشـ    يإـة البـت اإلااعـي العـام وتـدابر مـن أجـال حتسـا الشـفافية املاليـة  تعدديت ا اعتماد تشـريعات
للشركات التلفزيونيةل والتحول إىل البـت الرقمـيل واللتـزام بـ دراج  يـ  اةطـات التلفزيونيـة الـيت تبـت 

 األوبار ضمن ودمات الكابال والساتال.
جيابيـــة الناجتـــة عـــن التعـــديات وأشـــارت جورجيـــا إىل أ  اةـــامي العـــام اعـــ ة بـــالتطورات اإل -20

 الـمدولة علي التشريعات اليت تنىم التجمعات واملىا رات. 
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و  ضــوء التنــوع الــديا   جورجيــال قــررت احلكومــة أ  تنشــ ل  اشــياا مــ  أف ــال املمارســات  -21
األوروبيـــــةل وكالـــــة الدولـــــة للشـــــ و  الدينيـــــة الـــــيت قـــــدما توصـــــيات قايمـــــة علـــــي البحـــــت واحلـــــوار بـــــا 

 ا معيات الدينية   جورجيا. 
ن داوليــاا ونايــة  قــوق م وفيمــا يتعلــق ب جيــاد  لــول طويلــة األجــال ملشــكلة األشــ اص املشــردي -22

أثنـاء التشـردل قـد م الوفـد نىــرة عامـة عـن سياسـات جورجيـا ا ديــدة الـيت تت ـمن معـاير اسـنة إلجــراءات 
اوتيـــار املســـتفيدين وتوويــــ  الســـكن. وارتفعــــا خصصـــات احللـــول الدايمــــة مـــن امليزانيــــة ارتفاعـــاا مــــ  اال 

ا ــــدة الن ــــايي  ــــو العــــودة ا منــــة  أســــرة  علــــي الســــكن ســــلفا. ومــــ  الــــ ل فــــ   15 000و صــــلا 
 والكرمية وغر املشروطة لألش اص املشردين داولياال ضحايا التط ر العرقيل إىل مواطن م األصلية.

واُكــر أ  نايــة  قــو  املــرأة مــن أوىل أولويــات جورجيــا. ومشلــا التطــورات األوــرة تعــديات  -23
ي ـــاا وطــــط عمــــال وطنيـــة بشــــ   املســــاواة بــــا تشـــريعية عديــــدة وحتســــا إجـــاوة األمومــــة. واعُتمــــدت أ

   والق اء علي العنف املنز .2000)1325ا نسا وتنفي  قرار  ل  األمن 
ل اعتمـــــد ال ملـــــا  قانونـــــاا لق ـــــاء األ ـــــدائ بغيـــــة ت ـــــما القـــــانو  املبـــــادئ 2015و  عـــــام  -24

بصـــورة كاملـــة. وعـــاوةا  املنصـــوص علي ـــا   اتفاقيـــة  قـــو  الطفـــال وســـاير املعـــاير الدوليـــة اات الصـــلة
ل 2020-2014علــي الــ ل التزمــا جورجيــال   إطــار الســ اتيجية الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  للفــ ة 

 واصــلة حتســا النىــام التعليمــيل وتطــوير وــدمات الرعايــة الصــحية وادــدمات الجتماعيــةل واحلــد مــن 
. وشـ دت أي ــاا املسـاعدة املاليــة الفقـر ووفيـات األطفــالل وضـما  احلمايـة الفعالــة لألطفـال مــن العنـف

 املقدمة إىل األطفال اوق اإلعاقة وبرام. الرعاية الجتماعية ويادة كبرة. 
. وتـــــوىل 2014وصــــد قا جورجيــــا علــــي اتفاقيــــة  قــــو  األشــــ اص اوق اإلعاقــــة   عــــام  -25

شــ اص ريــي  الــووراء تنســيق عمليــة التنفيــ ل واعُتمــدت وطــة عمــال ل ــما  تكــاف  الفــرص املتا ــة لأل
 اوق اإلعاقة. 

ـــا ب هنـــا أ ـــروت تقـــدماا كبـــراا    ـــال نايـــة  قـــو  العمـــالل بوســـايال من ـــا  -26 وأفـــادت جورجي
ل اســـتناداا إىل معـــاير منىمـــة العمـــال الدوليـــة. 2013إدوـــال تعـــديات علـــي قـــانو  العمـــال   عـــام 

لرصــد  ــروة وأنشــإا دايــرة وســاطة ملنــ  مناوعــات العمــال وتســويت ال كمــا أنشــ  برنــام.  كــومي 
 العمال. وستواصال احلكومة تعزيز آلية تفتيش العمال.

ــــة  قــــو  األقليــــات  -27 ــــا أ  سياســــت ا لادمــــاج املــــد  كانــــا ترمــــي إىل ناي واكــــرت جورجي
الوطنيــة وكفالــة اإلدمــاج املــد  ودعــم الســتمرار   إنشــاء بيإــة متســااة. وستســ م أي ــاا اســ اتيجية 

ل   مواصــلة ضــما  املســاواة بــا 2020-2015ة عمل ــال للفــ ة املســاواة واإلدمــاج املــدنيا ووطــ
 األقليات اإلثنية وكفالة مشاركت ا    ي   الت احلياة العامة واحلفاى علي ثقافاوا و وياوا.

وســـــــلطا جورجيـــــــا ال ـــــــوء علـــــــي إطـــــــا  اســـــــ اتيجية التنميـــــــة الجتماعيـــــــة القتصـــــــادية  -28
ا  احلــــق   الصــــحة و  برنــــام. شــــامال للرعايــــة ل هبــــدة ضــــم2013  عــــام " 2020 جورجيــــا"

ل Cالصـــحيةل وســــلطا ال ــــوء كــــ ل  علــــي إطــــا  برنـــام. للق ــــاء علــــي فــــروس الت ــــاب الكبــــد 
 وتوفر فرص الفح  قبال تش ي  املرض للسكا  وتزويد م ب  دئ األدوية ووسايال املتابعة.
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ـــة  -29  تـــ   يـــ  الســـكا  واكـــر الوفـــد أ  جورجيـــا مـــا بر ـــا تتبـــ  سياســـات وـــدة إىل كفال
ققــوق م علــي أكمــال وجــثل ولكــن ال ــتال العســكرق األجنــو ملنطقــيت/ أخباويــا وتس ينفا /أوســيتيا 
ا نوبيـة كــا  لــث تــ ثر وطــر علــي  الــة  قـو  اإلنســا  في مــا. وأشــار الوفــد إىل  ــدوئ انت اكــات 

اــــال ل احلصــــرل إو ــــاع متكــــررة حلقــــو  اإلنســــا    املنــــاطق اةتلــــةل  ــــا   الــــ ل علــــي ســــبيال امل
األشـ اص لا تجــاو التعســفي والنت ـاي املن جــي حلقــو  امللكيـة وتقييــد  ريــة التنقـال واحلرمــا  مــن 

ل 2011احلــق   التعلــيم باللغــة األم. وأعــرب الوفــد عــن قلقــث مــن تكايــف قــوات ال ــتالل   عــام 
ول وــــط ال ــــتال   لعمليــــة إقامــــة أســــي جة مــــن األســــاي الشــــايكة وغر ــــا مــــن احلــــواجز علــــي طــــ

املنطقتــــا. وأعربــــا جورجيــــا عــــن جزع ــــا البــــالّ مــــن عــــدم الســــماي بــــدوول أق  آليــــات رصــــد دوليــــة 
واستشــ دت  ــا قالتــث املفوضــة الســامية الســابقة حلقــو  اإلنســا ل نــا  بــياقل عــن منطقــة تســ ينفا  

وصــول إلي ــال  يــت ب هنــا "ثقــب أســود" وب هنــا "أ ــد أصــعب األمــاكن علــي وجــث األرض الــيت ميكــن ال
ــــي   ــــدوول". واكــــر الوفــــد أ  وطــــورة الوضــــ  أ  ــــرت بوضــــوي مس  ل يســــمو للوكــــالت الدوليــــة بال
احلاجــــــة إىل اإلشــــــراي الفاعــــــال للمفوضــــــية الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا  واملكلفــــــا بوليــــــات   إطــــــار 

 اإلجراءات اداصة.
  

  االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -باء  
 
أثنــا كرواتيــا علــي جورجيــا ملــا  ققتــث مــن إ ــاوات   التصــدق للتعــ يب وســوء املعاملــة    -30

 سنةا حلقو  املرأة. 2014ا  سنة نىام السجو . ور با باعتماد قانو  مكافحة التمييز وإع
اض واع فــا ا م وريـــة التشــيكية بـــا  ود احلقيقيـــة الــيت بـــ لت ا جورجيــا منـــ  دورة الســـتعر  -31

 السابقة من أجال ويادة ا  ام  قو  اإلنسا  وسيادة القانو . 
وأثنـا الـداكري علــي جورجيـا للتقــدم اةـرو فيمــا يتعلـق بالتوصــيات األربـ  الــيت قـدمت ا إلي ــا  -32

وـــــال الســـــتعراض األول. وأعربـــــا عـــــن قلق ـــــا إواء الســـــت دام الواســـــ  النطـــــا  لا تجـــــاو قبـــــال 
 اةاكمة ووقوع  الت ا تجاو لف ات طويلة مل تكن متناسبة م  ا رايم املزعومة. 

بــوب بالتقــدم اةــرو   تنفيــ  التوصــيات الــيت قبلت ــا جورجيــا وــال دورة الســتعراض ور بــا جي -33
 السابقةل  ا   ال  اعتماد قانو  الق اء علي  ي  أشكال التمييز.

وأشــارت مصــر إىل الــدور الــ ق اضــطلعا بــث آليــة التنســيق الوطنيــة املشــ كة بــا الوكــالت.  -34
نـــايي مل  ىـــر ادطـــاب العنصـــرق ونشـــر األفكـــار القايمـــة علـــي وأعربـــا عـــن أســـف ا أل  القـــانو  ا 

 التفو  العنصرق أو مىا ر الكرا ية العنصرية. 
وأي ـــدت إســـتونيا ســـامة أراضـــي جورجيـــا والوصـــول احلـــر ملواطني ـــا وامل سســـات الدوليـــة إىل  -35

اةكمـــــة  املنـــــاطق اةتلـــــة ملراقبـــــة  الـــــة  قـــــو  اإلنســـــا  في ـــــا. وأثنـــــا علـــــي جورجيـــــا لتعاوهنـــــا مـــــ 
 الدولية.  ا نايية
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ور بــــا فرنســــا بتصــــديق جورجيــــا علــــي اتفاقيــــة  قــــو  األشــــ اص اوق اإلعاقــــة واتفاقيــــة  -36
 . وتســاءلا اســطنبول لــ  أوروبــا بشــ   منــ  ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنــز  )اتفاقيــة 

مـوارد إضـافية لتنفيـ  قـانو  فرنسا عم ا إاا كانا جورجيا تعتـزم تعزيـز مكتـب اةـامي العـام و صـي  
 مكافحة التمييز.

ور بــــا أملانيــــا بتحســــن الوضــــ  فيمــــا يتعلــــق قريــــة الصــــحافة والصــــحافة املســــتقلة. بيــــد أ    -37
 احلكم   دعو  ق ايية  دياة الع د   مس لة ملكية قناة تلفزيونية وإداروا كا  مدعاة للقلق. 

 إىل ودعت ــا اإلعاقــة اوق األشــ اص  قــو  اتفاقيــة علــي جورجيــا بتصــديق غانــا وأشــادت  -38
قلق ـــا إواء املعلومـــات الـــيت  عـــن غانـــا وأعربـــا. الوتيـــارق برتوكو ـــا علـــي التصـــديق   أي ـــاا  النىـــر

   حتدثا عن ااولت احلكومة الت ثر علي بع  وسايط اإلعام.
وســـلطا اليونـــا  ال ـــوء علـــي التقـــدم اةـــرو   تعزيـــز املســـاواة بـــا ا نســـا واإلصـــا ات  -39

الــيت نفــ ت مــ وراا    ــال نايــة األشــ اص اوق اإلعاقــةل وعلــي التقــدم اةــرو   مكافحــة الجتــار 
 باألش اصل اليت ل تزال تشكال حتدياا  اماا. 

ــــدابر املت ــــ ة   عــــامي ور بــــا  نــــدوراس باعتمــــاد قــــانو  مكافحــــة التمييــــ -40  2014ز والت
  م. من أجال ناية األش اص املشردين داولياا وضما  رفا 2015و

وأشــــارت  نغاريــــا إىل أ  جورجيــــا مل تنفــــ  بعــــُد اتفاقيــــة  قــــو  األشــــ اص اوق اإلعاقــــة.  -41
وع و ـــي تـــر  أ   نـــاي  ـــالا ملزيـــد مـــن التحســـا فيمـــا يتعلـــق بـــالتحقيق   التقـــارير الـــيت تفيـــد بوقـــ

ــــة واملقاضــــاة   الــــدعاو  املرفوعــــة بشــــ    ــــ   املعاملــــة. وأعربــــا   ــــالت تعــــ يب أو ســــوء معامل
  نغاريا عن أسف ا أل  العقوبة البدنية لألطفال ما والا مشروعة   جورجيا. 

ور  با آيسـلندا باعتمـاد جورجيـا وطـة العمـال الوطنيـة للمسـاواة بـا ا نسـا و ا ت ـا علـي  -42
 ت كافية لردع التمييز ومنعثل وعلي ا اا مزيد  من ادطوات     ا الصدد.ضما  فرض عقوبا

واكرت إندونيسيا أ   قو  العمـال امل ـاجرين ينبغـي أ  تكـو  أولويـة مـن أولويـات اجملتمـ   -43
 الدو . ور با باعتماد الس اتيجية الوطنية حلماية  قو  اإلنسا    جورجيا ووطة عمل ا. 

دا علـــي جورجيـــا لست ـــافت ا لزيـــارات عديـــدة مـــن املكلفـــا بوليـــات   إطـــار وأثنـــا أيرلنـــ -44
اإلجـــراءات اداصـــة ورد ـــا علـــي أغلبيـــة رســـايل م. وأشـــارت أيرلنـــدا إىل اســـتمرار دواعـــي قلـــق من ـــا 

 است دام ال تجاو قبال اةاكمة كتدبر وقايي ومس لة مناسبة توقيا اةاكمات.
 اتيجية الوطنيــة حلمايــة  قــو  اإلنســا  ووطــة العمــال املتعلقــة هبــال ور بــا إيطاليــا باعتمــاد الســ -45

 وك ا خبطة الق اء علي العنف املنز . وأعربا عن ارتيا  ا إلنشاء وكالة  كومية للمسايال الدينية. 
  وأثنــا اليابــا  علــي جورجيــا لعتماد ــا قــانو  الق ــاء علــي  يــ  أشــكال التمييــز   أيــار/ -46

ا أشـــارت إىل أ  مشـــاركة النســـاء   عمليـــات وضـــ  السياســـاتل علـــي النحـــو ل ولكن ـــ2014مـــايو 
 املوصي بث وال دورة الستعراض األوىلل مل تتحسن  سب املعلومات الواردة. 
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وأعربـــا لتفيـــا عـــن تقـــدير ا لتعـــاو  جورجيـــا مـــ  املكلفـــا بوليـــات   إطـــار اإلجـــراءات  -47
عــــدم  كــــن  ــــ لء املكلفــــا بوليــــات مــــن ويــــارة اداصــــة وانفتا  ــــا علــــي م. وأعربــــا عــــن أســــف ا ل

 األراضي اةتلة بالنىر إىل تد ور  الة  قو  اإلنسا    أخباويا وأوسيتيا ا نوبية.
ور با ليتوانيا بالتقـدم اةـرو   إصـاي ا  ـاو الق ـاييل وتعزيـز اسـتقالية اجمللـ  األعلـي  -48

ـــة. وأشـــ ادت بـــا  ود املب ولـــة لتـــوفر  ـــروة ليقـــة  ميـــ  للق ـــاءل وتعزيـــز دايـــرة املســـاعدة القانوني
 املشردين داولياا والاجإا.

ور بــا املكســي  بقـــرار  صــي  مــوارد للمحـــامي العــام واع فــا بـــا  ود املب ولــة لتعزيـــز  -49
 اإلطار املعيارق حلقو  اإلنسا  من وال اعتماد اس اتيجية  قو  اإلنسا  وغر ا من التدابر.

بــال األســود بالتقــدم اةــرو بــا دورب/ الســتعراض وأعــرب عــن ارتيا ــث للتعــديات ور ــب ا  -50
ــــدابر 2014الــــيت أُدولــــا علــــي قــــانو  الســــجو    عــــام  . وطلــــب مزيــــداا مــــن املعلومــــات عــــن الت

 املت  ة ل ما  استقالية ومساءلة مكتب املدعي العام.
فحــــة التعــــ يب وإصــــاي وقــــال املغــــرب إ  مــــن دواعــــي تشــــجيعث اعتمــــاد وطــــة عمــــال مكا -51

مـــال مكافحـــة ع وطـــة باعتمـــاد ور ـــب ا  ـــاو الق ـــايي ورفـــ  القيـــود املفروضـــة علـــي  ريـــة التعبـــر. 
   العنف املنز .

وأثنـــا مياكـــار علـــي جورجيـــا ل ـــماهنا تكـــاف  الفـــرص لألشـــ اص اوق اإلعاقـــة وتصـــديق ا  -52
 علي اتفاقية  قو  األش اص اوق اإلعاقة. 

علمــاا بــادطوات ا امــة الــيت ا ــ وا جورجيــا    ــال اإلصــاي الق ــايي  وأ اطــا ناميبيــا -53
 وشجعت ا علي ا اا مزيد من اإلجراءات لتحسا استقالية ا  او الق ايي ونزع التسيي  عنث. 

وأشــارت  ولنــدا إىل التحــديات املطرو ــة    ــالت  قــو  املــرأة وســيادة القــانو  وســلوي  -54
 انو ل وأعربا عن ارتيا  ا لعملية اإلصاي الداولي.املكلفا ب نفاا الق

وأعربـــا نيجريـــا عـــن قلق ـــا إواء الدعـــاءات الـــيت تفيـــد بتعـــرض أفـــراد األقليـــات واألجانـــب  -55
لاعتقــالت التعســفية وســوء املعاملــة مــن جانــب املــو فا املكلفــا ب نفــاا القــانو ل ودعــا جورجيــا 

 اإلنسا  إواء  ي  األش اصل وفقاا للقانو  الدو . إىل التقيد بالتزاماوا    ال  قو  
و اـ ــا النــــروي. جورجيــــا علـــي كفالــــة أ  تــــ دق اإلصـــا ات ا اريــــة إىل وضــــ  ضــــمانات  -56

م سســـية لســـتقالية ا  ـــاو الق ـــايي. وأعربـــا عـــن قلق ـــا إواء اســـتمرار ســـوء أوضـــاع الســـجو    
 جورجيا وإواء مواقف اجملتم  من األقليات.

وأعربا عما  عن بـالّ تقـدير ا للج ـود الـيت بـ لت ا جورجيـا مـن أجـال اعتمـاد وطـة عمـال  -57
ل لتعزيـــــز تكـــــاف  الفـــــرص املتا ـــــة لألشـــــ اص اوق اإلعاقـــــة وكفالـــــة 2016-2014وطنيـــــة للفـــــ ة 

 التعليم العام اجملا  للجمي   وجب القانو .
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فـــال ور بـــا بتصـــديق جورجيـــا ووج ـــا بنمـــا النتبـــا  إىل التقـــدم اةـــرو    ـــال  قـــو  الط -58
 علي العديد من صكوي  قو  اإلنسا . 

و  معـــــرض الـــــرد علـــــي األســـــإلة املطرو ـــــةل شـــــد دت جورجيـــــا بشـــــكال وـــــاص علـــــي بنـــــاء  -59
الدميقراطيـــة امل سســـية ونىـــام م سســـات و يفيـــة مـــن وـــال إجـــراء تغيـــرات علـــي صـــعيد امل سســـات 

إصـا ات ق ـايية ُأجريـا نـزع التسـيي  عـن  والاقافة امل سسية علي السواء. وكا  ا دة مـن آوـر
اجمللـــ  األعلـــي للق ـــاء وضــــما  شـــفافية ا  ـــاو الق ـــاييل وكــــ ل  فـــرض مزيـــد  مـــن الشــــفافية   
اإلجــــراءات الق ــــاييةل واســــتقالية الق ــــاة وإشــــراك م   إدارة اةــــاكم. وأضــــحي الق ــــاة يُنت بــــو  

تار  يـــ  الق ـــاة عـــن طريـــق منافســـة مفتو ـــةل اســـتناداا إىل معيـــارينل شـــاو النزا ـــة والكفـــاءة. وســـُي 
 وستقدَّم ضمانات إضافية لعدم التدوال   عمال ا  او الق ايي. 

واكـــــــرت جورجيـــــــا أ  تنفيـــــــ  الو ـــــــايف اإلداريـــــــة   ا  ـــــــاو الق ـــــــايي سُيســـــــندل عقـــــــب  -60
اإلصــا اتل إىل مــديرق اةــاكم؛ ولــن تبقــي  ــ   امل مــة بعــد ا   مــن اوتصــاص ر ســاء اةــاكم. 

ل ميكـــن ســـو  للمجلـــ  األعلـــي للق ـــاء حتريـــ  إجـــراءات ت ديبيـــة ضـــد الق ـــاة. وســـيعتمد نىـــام و 
توويــ  تلقــايي للق ــايا علــي فــراد  الق ــاةل ولــن يكــو  باإلمكــا  نقــال الق ــاة إىل اــاكم ختلفــة إل  

 بناءا علي موافقت م. وسُيعمال أي اا علي حتسا اإلجراءات الت ديبية.
أ  الق ــــايا املتعلقــــة باأل ــــدائ ســــيعا  ال   إطــــار قــــانو  ق ــــاء وأشــــارت جورجيــــا إىل  -61

األ ـــدائ الـــ ق اعُتمـــد مـــ وراال ق ـــاةؤ ومـــدعو  عـــامو  ومراقبـــو ســـلوي وم نيـــو  آوـــرو  مـــدرَّبو  
 تدريباا واصاا. كما ستست دم الوساطة والعقوبات البديلة للسجن. 

ناييـــــة ومراقبت ــــا أشيـــــةا واصـــــةا. وقالــــا جورجيـــــا إهنــــا تـــــو  املســـــاءلة بشــــ   اإلجـــــراءات ا  -62
ل جيــــرق إصــــاي 2014وأوضـــحا أ  مكتــــب املــــدعي العــــام كــــا  يتــــوىل  ـــ   امل مــــة. ومنــــ  عــــام 

شامال. فعلـي سـبيال املاـالل سـُيمنو اجمللـ  صـا يات إلجـراء حتقيقـات بشـ   ريـي   يإـة الدعـاءل 
 إاا لزم األمر.

أوىل األولويــــاتل وعــــددت وأكــــدت جورجيــــا  ــــدداا أ  مكافحــــة التعــــ يب أضــــحا مــــن  -63
ل والنتـــاي. الـــيت ولـــ  إلي ـــا 2012ما ىاوـــا املتعلقـــة بالق ـــاء علـــي التعـــ يب املن جـــي منـــ  عـــام 

ل اعُتمـــدت وطـــة عمـــال وطنيـــة ملكافحـــة التعـــ يب. وســـل ما 2015املقـــرر ادـــاص. و  أيار/مـــايو 
 جورجيا ب رورة مواصلة العمال النىامي علي     املسايال.

ســ لة ال تجــاو قبــال اةاكمــةل أكــدت جورجيــا اعتمــاد مبــدأ املراجعــة الدوريــة وفيمــا يتعلــق   -64
والتلقاييــــة لا تجــــاو قبــــال اةاكمــــة الــــ ق يوجــــب علــــي الق ــــاة مراجعــــة  ــــ ا ال تجــــاو مــــرةا كــــال 

 علـــي األقـــال. وســـلطا جورجيـــا ال ـــوء علــي وفـــ   ـــالت اســـت دام ال تجـــاو قبـــال اةاكمـــة شــ رين
 .  2014  املاية   عام  32إىل  2010  املاية   عام  54من 
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وفيمــا يتعلــق ب وضــاع الســجو ل ســلطا جورجيــا ال ــوء علــي التحســينات والتقييمــات اإلجيابيــة  -65
الصــادرة عــن آليــات دوليــة تشــمال مفــوض  لــ  أوروبــا حلقــو  اإلنســا . وجتــرق معا ــة املشــاكال املتعلقــة 

 10 200ســـجا إىل  24 000الســـجو  مـــن بالكتىـــاى والرعايـــة الصـــحية. فقـــد الفـــ  عـــدد نـــزلء 
ســجال وارتفــ  احلــد األدا للمســا ة امل صصــة لكــال ســجا مــن مــ ين مــربعا إىل أربعــة أمتــار مربعــة. 
 وأد ت التحســينات املدولــة علــي ا ياكــال األساســية للرعايــة الصــحية ووــدماوا إىل تراجــ     عــدد الوفيــات

. وباملاــــالل 2015وفــــاة   تشــــرين األول/أكتــــوبر  11إىل  2011وفــــاة   عــــام  144  الســــجو  مــــن 
. وعلــي 2015  عــام  49إىل  2012  عــام  601الفــ  عــدد احلــالت ا ديــدة ملــرض الســال مــن 

حنــو الــ ل تنفــ  بــرام.ج عديــدة ج ــاتؤ شــتل  ــا في ــا ج ــات فاعلــة مــن اجملتمــ  املــد  الــدو  واةلــي. 
وقــد أتيحــا  ــم فــرص احلصــول علــي التعلــيم املقــدَّم مــن  مــداناا  25والفــ  عــدد األ ــدائ املــدانا إىل 

ل أُغلــــق ســــجنا  وجيــــرق جتديــــد عــــدة ســــجو  أوــــر . 2012املدرســــة العامــــة دو  أق  قيــــد . ومنــــ  عــــام 
 واعُتمد نىام ُدور إعادة الت  يال هبدة إعداد السجناء ملر لة اإلفراج. 

نو  ا ديـد ملكافحـة التمييـز يت ـمن وفيما يتعلق بعـدم التمييـزل أشـارت جورجيـا إىل أ  القـا -66
 قايمة غر  صرية ب سباب التمييز ويوضو أنشطة اةامي العام   رصد تنفي    ا القانو .

وسـلطا جورجيـا ال ـوء علـي تعاوهنـا الوثيـق مـ  وكـالت األمـم املتحـدة   تنفيـ  اتفاقيـة  قـو   -67
 األش اص اوق اإلعاقة. 

الشــواغال املعــرب عن ــا بشــ   العنــف القــايم علــي نــوع ا ــن . وأعربــا جورجيــا عــن مشــاطروا  -68
ل اســت نف اجمللــ  املشــ ي بــا الوكــالت املعــا  ســ لة العنــف املنــز  أعمالــث بتشــكيلة 2014ومنــ  عــام 

جديــدة. ويتمتــ  الفريــق بصــا ية مــنو وضــ  ضــحية العنــف املنــز . وبعــد تلقــي تــدريب    ــ ا اجملــالل 
. وعـاوةا علــي الـ ل أنشــ   لـ  استشــارق يتـ لف مــن منىمـات مــن 2015م بـدأ الفريــق العمـال   عــا

اجملتمــ  املــد  ومنىمــات دوليــةل  ــا في ــا  يإــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــا ا نســا و كــا املــرأة ) يإــة 
. وقـــدما جورجيـــا إ صـــاءات 2016األمـــم املتحـــدة للمـــرأة . وستوضـــ  وطـــط عمـــال جديـــدة   عـــام 

 عة واملا قات الق ايية تشر إىل التقدم اةرو عن طريق التدابر املت  ة  ت ا  .عن الدعاو  املرفو 
ور با باراغواق باعتمـاد قـانو  الق ـاء علـي  يـ  أشـكال التمييـز والتصـديق علـي اتفاقيـة  -69

 قو  األش اص اوق اإلعاقة. وأعربا عـن أسـف ا لسـتمرار  الـة التشـرد الـداولي وأبـدت قلق ـا 
 لق بالعنف ضد املرأة.فيما يتع

وأشــارت الفلبــا إىل اإلصــا ات امل سســية والتشــريعية املنفــ ة لتحســا نىــام العدالــة ا ناييــة  -70
 ونىام السجو    جورجيا وتوفر مزيد من احلماية ل حايا الجتار بالبشرل وخباصة األطفال.

ــرت بولنــدا بالــدعوة املوج ــة مــن األمــا العــام إىل  يــ  أ -71 صــحاب املصــلحة إلتا ــة وصــول واك 
املفوضـــــية الســـــامية حلقـــــو  اإلنســـــا  إىل منطقـــــيت/ أخباويـــــا وتس ينفا /أوســـــيتيا ا نوبيـــــة   جورجيـــــال 

 أق  عايقل بغرض رصد  الة  قو  اإلنسا  واإلباغ عن ا ومعا ت ا.  دو 
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صـيات السـتعراض وأشادت ال تغـال بتقـد  جورجيـا تقريـراا مر ليـاا ملنتصـف املـدة عـن تنفيـ  تو  -72
الــــدورق الشــــامال ور بــــا بالتصــــديق علــــي الصــــكوي املتعلقــــة بانعــــدام ا نســــية وعلــــي اتفاقيــــة  قــــو  

 األش اص اوق اإلعاقة. 
ور بـــا   وريـــة كوريـــا باعتمـــاد قـــانو  الق ـــاء علـــي  يـــ  أشـــكال التمييـــز وقـــانو  ق ـــاء  -73

 األ دائ. وأشارت إىل اعتماد وطة عمال مكافحة العنف املنز .
وأشـــارت   وريـــة مولـــدوفا إىل  ســـن تنســـيق إجـــراءات الدولـــة    ـــال  قـــو  اإلنســـا .  -74

واع فا باإل ـاوات الـيت  ققت ـا جورجيـا فيمـا يتعلـق ب دمـاج األقليـات وق ـاء األ ـدائ ومكافحـة 
 التع يب.

وأعـــــرب الحتـــــاد الروســـــي عـــــن القلـــــق مـــــن عـــــدم األوـــــ  بالتوصـــــيات الـــــيت قـــــد م ا   دورة  -75
نــث ل يوافـق علــي إمكانيــة النىـر    الــة أخباويــا وأوسـيتيا ا نوبيــة    ــ ا أتعراض األوىل. واكــر السـ

 الستعراضل أل  ج ات أور  قد اع فا بسيادة  اتا املنطقتا.
ور با روانـدا باعتمـاد قـانو  املسـاواة بـا ا نسـا والسـ اتيجية الصـحية الراميـة إىل تعزيـز  -76

 والطفال. وأشادت خبطة العمال والتدابر الرامية إىل مكافحة العنف املنز .صحة األم 
ور بــا صــربيا بتعزيــز اإلطــار املعيــارق وامل سســي حلقــو  اإلنســا  واعتمــاد قــانو  مكافحــة  -77

 التمييز وتعيا اةامي العام لرصد تنفي  .
مـور من ـا ا ـاا وطـوات وأشادت سراليو  بالتطورات األورة. و اـا جورجيـا علـي  لـة أ -78

لتحســـا مســـتو  التســـامو الـــديا وإدانـــة وطـــاب الكرا يـــة وأعمـــال العنـــف ضـــد األقليـــات الدينيـــة 
 وتيسر تسجيال مواليد الروما.

ـــــ  اعتمـــــاد  -79 ـــــال  ـــــا   ال ـــــيت ا ـــــ وا جورجي ـــــة ال وأشـــــارت ســـــنغافورة إىل ادطـــــوات اإلجيابي
العمــــال املتعلقــــة هبــــال ووطــــة املســــاواة بــــا ا نســــال الســــ اتيجية الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  ووطــــة 

 وقانو  الق اء علي  ي  أشكال التمييز.
وأشـــادت ســـلوفاكيا بتصـــديق جورجيـــا علـــي العديـــد مـــن صـــكوي  قـــو  اإلنســـا  وا اا ـــا  -80

تــدابر أوــر . وأعربــا عــن قلق ــا بشــ    ريــة وســايط اإلعــام ودعــا جورجيــا إىل ضــما  تعدديــة 
 متاالا للمعاير الدولية.وسايط اإلعام ا

ول ىا سلوفينيا تطورات إجيابيـة مـن قبيـال التقـدم التشـريعي    ـال التمييـز واملسـاواة بـا  -81
ـــة  قـــو  اإلنســـا     ا نســـا. وأشـــارت إىل النـــداءات املوج ـــة مـــن املنىمـــات الدوليـــة إليـــاء  ال

 أوسيتيا ا نوبية وأخباويا مزيداا من ال تمام.
إســـبانيا بان ـــمام جورجيـــا إىل اتفاقيـــة  قـــو  األشـــ اص اوق اإلعاقـــةل واعتمـــاد ور بـــا  -82

وطــة عمــال جديــدة ملكافحــة التعــ يبل وبعمليــة حتســا نىــام الســجو . ونىــرت إســبانيا أي ــاا بعــا 
 الرضا إىل وض  اس اتيجية للمشردين داولياا.
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ورأت أ   مـــن بــــالّ  وأشـــادت الســـويد باعتمـــاد قـــانو  الق ـــاء علـــي  يـــ  أشـــكال التمييـــز -83
األشيــة إنشــاء آليــة فعالــة لتنفيــ  . وأشــارت إىل ضــرورة بــ ل مزيــد  مــن ا  ــود لتنفيــ  قــانو  املســاواة 

 با ا نسا.
وأعربــــا سويســــرا عــــن قلق ــــا مــــن أوجــــث القصــــور الــــيت ل تــــزال تعــــ ق ا  ــــاو الق ــــايي.  -84

ــرت بــ    نــة   املايــة مــن الفتيــات يتــزوجن قبــال بلــوغ  17وأشــارت إىل أ    ســن الاامنــة عشــرةل واك 
 الق اء علي التمييز ضد املرأة أوصا ب   توايم جورجيا القانو  املد  قيت مين  الزواج القسرق.

وأ اطــا طاجيكســتا  علمــاا باســتعداد جورجيــا للتعــاو  مــ  أنشــطة تعزيــز  قــو  اإلنســا   -85
 ل الن وض ب طار ا التنىيمي والقانو . وجب ود ا الرامية إىل تعزيز وناية  قو  اإلنسا  من وا

وأشــــارت   وريــــة مقــــدونيا اليوغوســــافية ســــابقاا بقلــــق إىل ويــــادة عــــدد الوفيــــات   أوســــا   -86
النسـاء نتيجــة العنــف املنــز ل والتطــورات املتعلقــة بارتفـاع معــدلت التســرب املدرســي لطــاب األقليــاتل 

 املبكر.ول سي ما الفتياتل واستمرار لارسة الزواج 
وأشــادت تركيــا باإل ــاوات الــيت حتققــا    ــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة واملســاواة بــا  -87

 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. 

وأثنــا تركمانســتا  علــي جورجيــا لتعيــا مستشــار  للــريي    ق ــايا  قــو  اإلنســا ل ومســاعد   -88
لــــريي  الــــووراء معــــاق بق ــــايا  قــــو  اإلنســــا  واملســــاواة بــــا ا نســــال وســــفر  متجــــولق معــــاق ققــــو  

 اإلنسا  تاب   لووارة ادارجية. 
اص املشــردين داوليــاا ققــوق م وبــ ام. وشــجعا أوكرانيــا جورجيــا علــي ويــادة توعيــة األشــ  -89

الـــدعم املتا ـــة  ـــمل وحتويـــال املســـاعدة املقدمـــة  ـــم مـــن مســـاعدة قايمـــة علـــي الوضـــ  إىل مســـاعدة 
 قايمة علي احلاجةل وإنشاء نىام للمراقبة والعقوبات البديلة. 

ةــرو    ــال ور بــا اململكــة املتحــدة ل يطانيــا العىمــي وأيرلنــدا الشــمالية بالتقــدم الكبــر ا -90
 قـــو  اإلنســـا . وشـــجعا جورجيـــا علـــي مواصـــلة اإلصـــاي الق ـــاييل وضـــما  مشـــ د إعامـــي 

 .2016متعدد األطياة ل ما  انت ابات  رة ونزي ة   عام 
وأشـــادت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة باإلصـــا ات الـــيت أجروـــا جورجيـــا   العديـــد مـــن  -91

أمــور من ــا أوجـث القصــور الــيت ينطــوق علي ــا النىــام القــانو ل  اجملـالت. وأعربــا عــن قلق ــا إواء  لــة
 وعدم وجود مراقبا دوليا   أجزاء إقليم جورجيا غر اداضعة لسيطروا.

وأشـــادت أوروغـــواق بعمليـــة إعـــداد التقريـــر الـــوطا الشـــاملة للجميـــ ل وإنشـــاء  نـــة ملتابعـــة  -92
 ود الـيت تبـ  ا جورجيـا مـن أجـال نايـة  قـو  التوصياتل وتقد  تقرير ملنتصف املدة. ور بـا بـا 

 اإلنسا  لاجإا.
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وأثنــا ألبانيــا علــي احلكومــة للتطــورات الــيت عرفت ــا مــ وراا التشــريعاتل  ــا   الــ  اعتمــاد  -93
قــانو  مكافحــة التمييــز واســ اتيجية  قــو  اإلنســا  ووطــة العمــال املتعلقــة هبــال حتــا إشــراة أمانــة 

 اإلنسا  املش ي با الوكالت.   قو  اإلنسا  و ل   قو 
ور بــا ا زايــر بــا  ود املب ولــة  عــال اإلطــار القــانو  الــوطا حلقــو  اإلنســا    جورجيــا  -94

ل 2012م  املعاير العامليـة. وأشـادت ب صـاي ا  ـاو الق ـايي الـ ق ُشـرع فيـث   عـام  أكار توا ماا 
 والتحسينات ا امة اليت أُدولا علي نىام السجو .

وأعربــــا أنــــدورا عــــن ســــرور ا بوجــــث وــــاص بتصــــديق جورجيــــا مــــ وراا علــــي اتفاقيــــة  قــــو   -95
األشــ اص اوق اإلعاقــةل وكــ ل  اتفاقيــة  لــ  أوروبــا بشــ   نايــة األطفــال مــن الســتغال ا نســي 

 والعتداء ا نسي.
واعتمــاد  وأشــادت األرجنتــا بالعمليــة الوطنيــة الــيت اضــطلعا هبــا جورجيــا ملتابعــة التوصــيات -96

قــانو  الق ــاء علــي  يــ  أشــكال التمييــز. وأعربــا عــن قلق ــا إواء أعمــال العنــف البــد  وم ــايقة 
 األقليات ا نسية.

وأثنــا أرمينيــا علــي جورجيــا لعتمــاد اســ اتيجية شــاملة حلقــو  اإلنســا ل إىل جانــب وطــة  -97
لتنـــوع الاقـــا  واإلثـــا عمـــال وطنيـــة لتنفيـــ  ال ور بـــا بـــادطوات املت ـــ ة مـــن أجـــال صـــو  وتعزيـــز ا

 البلد.  
ور بـــا أســـ اليا بزيـــادة مســـتو   ريـــة وســـايط اإلعـــام وحتســـا أوضـــاع الســـجو . و ا ـــا  -98

 السلطات الفعلية   أخباويا وأوسيتيا ا نوبية علي إتا ة رصد دو  موثو  حلقو  اإلنسا .
اوق اإلعاقــــةل  وأثنــــا النمســــا علــــي جورجيــــا لتصــــديق ا علــــي اتفاقيــــة  قــــو  األشــــ اص -99

واستفســـرت الوفـــد عـــن ســـبال تعزيـــز ا  ـــود الراميـــة إىل تنفيـــ  ا تنفيـــ اا شـــاماا. وأعربـــا النمســـا عـــن 
 قلق ا إواء مس لة سوء املعاملة والتع يب ومستو  مشاركة املرأة   احلياة العامة.

تنفيـــ   وقالـــا بـــياروس إ  جورجيـــا تســـتحق عامـــات عاليـــة تقـــديراا للـــن . الـــ ق اتبعتـــث   -100
التوصـــيات الصـــادرة عـــن دورة الســـتعراض األوىل. ور بـــا باعتمـــاد وطـــة العمـــال الوطنيـــة ملكافحـــة 

 العنف املنز  ووطة عمال املساواة با ا نسا.
ور با بلجيكا باعتماد قـانو  ووطـة عمـال بشـ   املسـاواة بـا ا نسـال ف ـاا عـن قـانو    -101

 إواء غياب م سسات رييسية اات صلة بسيادة القانو .  عام  ملكافحة التمييز. وأعربا عن قلق ا
وأشــــادت البوســــنة وا رســــ  بعمليــــة التشــــاور الشــــاملة للجميــــ    إعــــداد التقريــــر الــــوطا.  -102

ــــارق  ــــة  قــــو  األشــــ اص اوق اإلعاقــــة وال وتوكــــول الوتي وأشــــادت أي ــــاا بالتصــــديق علــــي اتفاقي
 املناوعات املسلحة.  لتفاقية  قو  الطفال بش   اش اي األطفال  

وأعربـا بوتســوانا عــن ارتيا  ــا لعتمـاد وطــة عمــال واســ اتيجية حلقـو  اإلنســا  وتــدابر أوــر .  -103
وأشــــادت بــــا  ود املب ولــــة مــــن أجــــال ال تمــــام ققــــو  املــــرأة والتصــــدق للعنــــف املنــــز ل ولكن ــــا أعربــــا 

 أفراد األقليات الدينية ووواج األطفال.قلق ا إواء املعلومات الواردة عن التعصب املمارس ضد  عن
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وأشــادت ال اويــال بالتقــدم اةــرو منــ  الســتعراض األولل  ــا   الــ  التصــديق علــي العديــد  -104
 مــن الصـــكوي الدوليـــة حلقــو  اإلنســـا ل واعتمـــاد وطــط عمـــال واســـ اتيجيات حلقــو  اإلنســـا . وأعربـــا

 عن قلق ا بش   انعدام إمكانية الوصول إىل ودمات تنىيم األسرة.
وأعربـــا بلغاريـــا عـــن ارتيا  ـــا إلنشـــاء آليـــة التنســـيق الوطنيـــة املعنيـــة بالســـ اتيجية الوطنيـــة  -105

حلقــــو  اإلنســــا  ووطــــة العمــــال املتعلقــــة هبــــا. وأشــــادت باعتمــــاد القــــانو  الشــــامال ملكافحــــة التمييــــز 
 لرعاية الصحية   السجو .وأشارت إىل إصا ات ا

ور بــا كنــدا بالتحســينات املدولــة علــي الدميقراطيــة   جورجيــا وعلــي بيإــة عمــال وســايط  -106
اإلعـــام واجملتمـــ  املـــد . وشـــجعا جورجيـــا علـــي وضـــ  اســـ اتيجية لتحســـا إدمـــاج املـــرأة   صـــن  

 القرار احلكومي.
ــــا  إىل اعتمــــاد اســــ اتيجية  قــــو  -107  2020-2014  اإلنســــا  للفــــ ة ووج ــــا شــــيلي النتب

 ووطة عمل ال وأشادت باإلصا ات اليت أدولا علي التنىيم التشغيلي للج او الق ايي.
وأعربــا الصــا عــن ســرور ا بوضــ  اســ اتيجية  قــو  اإلنســا  ووطــة عمل ــال واســ اتيجية  -108

 ور بـــا ج ووطـــة عمل ـــا. التنميـــة القتصـــادية والجتماعيـــةل واســـ اتيجية املواطنـــة واملســـاواة واإلدمـــا 
   .اإلعاقة اوق األش اص  قو  اتفاقية علي بالتصديق

املتعلـــق بالق ـــاء علــي  يـــ  أشـــكال التمييـــزل  2014ووج ــا كولومبيـــا النتبـــا  إىل قــانو  عـــام  -109
 والتقدم اةرو    ال  قو  املرأة من وال اعتماد تشريعات مكافحة التمييز با ا نسا.

كوســـــتاريكا إىل اعتمـــــاد الســـــ اتيجية الوطنيـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا  ووطـــــة عمل ـــــا.   وأشـــــارت -110
إىل أوجــث القصــور فيمــا يتعلــق ب ــما  اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وعــدم املســاواة    وأشــارت أي ــاا 

 تووي  املوارد العامة علي األ زاب السياسية.
ــــال   معــــرض إشــــاروا إىل املســــاشات املق -111 ــــدة بشــــ    ــــ   وشــــددت جورجي دمــــة مــــن دول عدي

املســـــ لة وـــــال جلســـــة التحـــــاورل علـــــي أ   ريـــــة وســـــايط اإلعـــــام و ريـــــة التعبـــــر تتمركـــــزا    صـــــميم 
أولوياوــا. وأُجريــا إصــا ات كاــرة لتيســر تعدديــة وســايط اإلعــامل  ــا   الــ  ســن تشــريعات جديــدة 

املتا ــة منــ  التحــول إىل البــت  وتــوفر ضــمانات م سســية. وقــدما جورجيــا تفاصــيال عــن عــدد القنــوات
 الرقميل وسلطا ال وء علي تقدم ترتيب ا   ختلف امل شرات اداصة قرية اإلعام   العامل.

وأكـــدت جورجيـــا  ـــدداا أ  الحتـــاد الروســـي ل يـــزال  تـــال منطقتـــا مـــن أراضـــي ال منت كـــاا  -112
تفـا  وقـف إطـا  النـار املـ م بوسـاطة ب ل  مياا  األمم املتحدة وقواعـد ومبـادئ القـانو  الـدو  وا

ل و يــ  قــرارات  لــ  األمــن وا معيــة العامــة بشــ   2008آب/أغســط   12الحتــاد األورويب   
ـــة حلقـــو  رعايا ـــا  جورجيـــا. واكـــرت جورجيـــا أهنـــا مل تكـــن   موقـــف يســـمو  ـــا بتـــوفر نايـــة فعال

العســـكرق والســـيطرة الفعليـــة غـــر   ـــاتا املنطقتـــا بســـبب ال ـــتال. واكـــرت أي ـــاا أ  الوجـــود  
القـانونيا لاحتــاد الروســي علـي األراضــي اةتلــة   جورجيـا جيعــا  مــن  ـ   الدولــة ســلطة ا ــتال. 
 و ت إهناء ا تال جورجيا  اماال سيىال الحتاد الروسي مس ولا عن احلالة   املنطقتا اةتلتا.
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تشــريعية واألنشــطة امللموســة نُفــ ت مــن أجــال واكــرت جورجيــا أ   موعــة مــن األ كــام ال -113
ــــن  القــــانو   ــــات املدنيــــة. وي ــــات اإلثنيــــة وضــــما  مشــــاركت ا   العملي ــــة  قــــو  األقلي ضــــما  ناي
ا نـــايي   جورجيـــا علــــي أ  ا ـــرايم املرتكبــــة علـــي أســـاس ادلفيــــة اإلثنيـــة أو الوطنيــــة تُعتـــ  جــــرايم 

ـــة ـــد أ كامـــاا تتعلـــق باســـت دام لغـــات  مصـــحوبة بىـــروة التشـــديد. ويشـــمال قـــانو  لغـــة الدول املعتمج
األقليــات الوطنيــة   املنــاطق  يــت توجــد شــر ة ســكانية كبــرة مــن األقليــات. وفيمــا يتعلــق بالرومــال 
نُفـــ ت أي ـــاا بـــرام. لتســـجيل م وتعلـــيم م. وأُتيحـــا لألقليـــات اإلثنيـــة إمكانيـــة الوصـــول إىل  يـــ  

 ة لفايدوا.مستويات التعليم وبرام. لغة الدولة املنفَّ 
ــــات السياســــية. وأشــــارت  -114 ــــات اإلثنيــــة   العملي ــــة مشــــاركة األقلي وأشــــارت جورجيــــا إىل كفال

أي ـــاا إىل إتا ـــة إمكانيـــة وصـــول األقليـــات اإلثنيـــة إىل املعلومـــات ووســـايط اإلعـــامل بوســـايال من ــــا 
 البت اإلااعي خبم  لغات لألقليات.

سـاشا   السـتعراضل  ـا في ـا تلـ  الـيت قـدما و  ادتامل شـكرت جورجيـا الوفـود الـيت  -115
ســي ما تلــ  الــيت أشــارت إىل ضــرورة معا ــة  الــة  قــو  اإلنســا    املنطقتــا  أســإلت ا مســبقاال ول

 ا ورجيتا أخباويا وتس ينفا /أوسيتيا ا نوبية.
  

 **و/أو التوصياتاالستنتاجات  -ثانياا  
 

 تحظى التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور الواردة أدناه بتأييد جورجيا: -116
التصدددديق علدددى الوروتوخدددول االختيددداري الملحدددق بالع دددد الددددولي ال دددا   116-1

بددالحقوق االصتصددادية واالجتماعيددة والثقاكيددةا وخددولو الوروتوخددول االختيدداري التفاصيددة 
 جراء تقديم الوالغات )الورتغال(؛حقوق الطفل المتعلق بإ

التصدددددديق علدددددى الوروتوخدددددول االختيددددداري التفاصيدددددة حقدددددوق ا  ددددد ا   وي  116-2
اإلعاصددةا واالتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا  دد ا  مددن االختفدداء القسددريا والوروتوخددول 
 االختيددداري الملحدددق بالع دددد الددددولي ال دددا  بدددالحقوق االصتصدددادية واالجتماعيدددة والثقاكيدددة

 )إسوانيا(؛
التصدددديق علدددى الوروتوخدددول االختيددداري الملحدددق بالع دددد الددددولي ال دددا   116-3

 بالحقوق االصتصادية واالجتماعية والثقاكية )أوروغواي(؛
التصديق على االتفاصية الدوليدة لحمايدة حقدوق جميدن العمدال الم داجرين  116-4

 وأكراد أسرهم )هندوراس(؛
 د ا  مددن اصيدة الدوليدة لحمايدة جميدن ا النظدر كدي التصدديق علدى االتف 116-5

 االختفاء القسري )بنما(؛
 
 

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

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

االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة جميددن ا  دد ا  مددن االختفدداء التصددديق علددى  116-8
 القسري )سيراليون(؛

 االختفدداء مددن ا  دد ا  جميددن لحمايددة الدوليددة االتفاصيددة علددى التصددديق 116-9
  ؛(ا رجنتين) القسري
 مددن ا  دد ا  جميددن لحمايددة الدوليددة االتفاصيددة علددى والتصددديق التوصيددن  116-10

   ؛(سلوكاخيا) القسري االختفاء
التصديق كي أصدر  وصد ع علدى االتفاصيدة الدوليدة لحمايدة جميدن ا  د ا   116-11

 من االختفاء القسري )اليابان(؛
التصدددديق علدددى الوروتوخدددول االختيددداري التفاصيدددة حقدددوق ا  ددد ا   وي  116-12

 اإلعاصة )سلوكينيا(؛
حقدددوق ا  ددد ا   وي  التصدددديق علدددى الوروتوخدددول االختيددداري التفاصيدددة 116-13

 اإلعاصة )النمسا(؛
االنضدددمال إلدددى الوروتوخدددول االختيددداري التفاصيدددة حقدددوق ا  ددد ا   وي  116-14

 اإلعاصة )ترخيا(؛
التصددديق علددى اتفاصيددة مجلددس أوروبددا بشددأن منددن وم اكحددة العنددف ضددد  116-15

 المرأة والعنف المنزلي )غانا(؛
أن منددن وم اكحددة العنددف ضددد التصددديق علددى اتفاصيددة مجلددس أوروبددا بشدد 116-16

 المرأة والعنف المنزلي )إيطاليا(؛
الصددادرة عددن مجلددس أوروبددا بشددأن منددن  اسددطنوولالتصددديق علددى اتفاصيددة  116-17

 وم اكحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )ترخيا(؛
 مواصلة تعزيز التعاون من مجلس حقوق اإلنسان وآليته )ميانمار(؛ 116-18
مواصددلة التعدداون الوندداء مددن اعليددات العالميددة لحقددوق اإلنسددان ومواصددلة  116-19

 التعاون والتحاور من المجتمن المدني )طاجي ستان(؛ 
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مواصددلة التعدداون مددن المجتمددن الدددولي وت ثيفدده لضددمان وصددول الج ددات  116-20
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 داخلياا واإلبالغ عن ا ومعالجت ا )ليتوانيا(؛ 
مواصددلة التعدداون مددن المجتمددن الدددولي لضددمان وصددول اعليددات الدوليددة  116-21

نا أب اايددددا وتس ينفالي/أوسدددديتيا لرصددددد حقددددوق اإلنسددددان إلددددى المنطقتددددين الجددددورجيتي
 الجنوبية )أوخرانيا(؛ 

ت ثيدددف التعددداون مدددن المجتمدددن الددددولي لضدددمان وصدددول اعليدددات الدوليدددة  116-22
لرصددددد حقدددددوق اإلنسدددددان إلدددددى المنطقتددددين الجدددددورجيتين أب اايدددددا وتس ينفالي/أوسددددديتيا 

 الجنوبية )جم ورية مولدوكا(؛
ة المعنيدددددة بدددددالحقوق االصتصدددددادية تقدددددديم التقدددددارير المتدددددأخرة إلدددددى اللجنددددد 116-23

 .لجنة مناهضة التعويب )سيراليون(واالجتماعية والثقاكية وإلى 
وتحظددى التوصدديات التاليددة بتأييددد جورجيددا التددي تددر  أن ددا ندفف ددوت بالفعددل أو كددي طددور  -117

 التنفيو:
التصددددديق علددددى الوروتوخددددول االختيدددداري الثدددداني الملحددددق بالع ددددد الدددددولي  117-1

 وق المدنية والسياسيةا ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدال )أوروغواي(؛ال ا  بالحق
النظددر كددي التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددن العمددال  117-2

 الم اجرين وأكراد أسرهم )مصر(؛
النظددر كددي التصددديق علددى االتفاصيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددن العمددال  117-3

 )إندونيسيا(؛الم اجرين وأكراد أسرهم 
دراسدددة إم انيدددة التصدددديق علدددى االتفاصيدددة الدوليدددة لحمايدددة حقدددوق جميدددن  117-4

 العمال الم اجرين وأكراد أسرهم )الم سيو(؛
ات ا  خطدوات ملموسدة مدن أجدل مواءمدة التشدريعات الوطنيدة مدن اتفاصيدة  117-5

 ددا حقددوق ا  دد ا   وي اإلعاصددة والتصددديق علددى الوروتوخددول االختيدداري الملحددق ب
 )هنغاريا(؛

ات دددا  تددددابير كعالدددة ومنسدددقة بشدددأن مسدددألة العندددف ضدددد المدددرأة والعندددف  117-6
بشددأن منددن وم اكحددة العنددف  اسددطنوولالمنزلدديا بمددا كددي  لددو التصددديق علددى اتفاصيددة 

 ضد المرأة والعنف المنزلي )هولندا(؛
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ايدددادة احتدددرال حقدددوق جميدددن المدددواطنين بتعزيدددز تشدددريعات م اكحدددة التمييدددز  117-7
وآليات اإلنفا  وضمان معاملدة الجميدن علدى صددل المسداواة مدن جاندب الم لفدين بإنفدا  

 القانون ومراعات م لإلجراءات القانونية الواجوة )الواليات المتحدة ا مري ية(؛
تعددديل صددانون المسدداواة بددين الجنسددين ل ددي يتما ددى مددن صددانون جورجيددا  117-8

ومدن اتفاصيدة القضداء علدى جميدن أ د ال  المتعلق بالقضاء علدى جميدن أ د ال التمييدز
 التمييز ضد المرأة )رواندا(؛

ات ا  تدابير كعالة لم اكحة التمييدز والعندف ضدد المدرأة وتحسدين صدانون  117-9
المساواة بدين الجنسدين لمواءمتده مدن اتفاصيدة القضداء علدى جميدن أ د ال التمييدز ضدد 

 المرأة )ناميويا(؛
بدين الجنسدين مدن صدانون القضداء علدى جميدن أ د ال مواءمة صانون المسداواة  117-10

التمييدددزا وم اكحدددة المواصدددف ا بويدددة والقوالدددب النمطيدددة المتعلقدددة بدددأدوار المدددرأة والرجدددل 
 ومسؤوليات ما )ألوانيا(؛

مواصدددلة الج دددود الراميدددة إلدددى اعتمددداد تددددابير إداريدددة وتشدددريعية مدددن أجدددل  117-11
حصدددددول ا علددددى ال ددددددمات االجتماعيدددددة تحقيددددق المسددددداواة للمدددددرأةا وال سددددي ما خفالدددددة 

والصددحية كددي جميددن مندداطق جورجيددا وتددوكير كددر  متسدداوية للرجددل والمددرأة كددي العمددل 
 وا جر )الم سيو(؛

تعزيددز القددوانين والممارسددات القاكمددة لم اكحددة التمييددز القدداكم علددى نددوع  117-12
 الجنس والتحرش الجنسيا كي جملة مساكل أخر  تتعلق بالعمل )بولندا(؛

 تعديل القانون الجناكي لتجريم جمين أ  ال التمييز العنصري )سيراليون(؛ 117-13
وضددن تشددريعات تحظددر صددراحةا العقوبددة الودنيددة لألطفددالا بمددا كددي  لددو كددي  117-14

 الوي ا والنظر كي تنظيم أنشطة التوعية لزيادة معركة الجم ور ب وه المسألة )إستونيا(؛
ل العقوبدة الودنيدة لألطفدال كدي جميدن ا مداخنا الحظر الواضح لجمين أ د ا 117-15

 بما كي ا الوي ا وتنظيم حمالت لزيادة معركة الجم ور بآثارها الضارة )هنغاريا(؛
ال ددف عددن ممارسددة العقوبددة الودنيددة لألطفددالا والتشددجين علددى ات ودداع أ دد ال  117-16

 تأديوية غير عنيفة )بولندا(؛
القضداء علدى اواا ا طفدالا بوسداكل  مواصلة الج دود المووولدة مدن أجدل 117-17

 عاماا )مصر(؛  18من ا النظر كي تحديد سن الزواا كي 
مواصددلة الج ددود الراميددة إلددى تعزيددز اإلطددار المؤسسددي والمعيدداري لحقددوق  117-18

 اإلنسان كيما يتعلق بحرية التعوير )صربيا(؛
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 راس(؛مواءمة القانون من االتفاصية ال اصة بوضن الالجئين )هندو  117-19
 مواصلة الج ود الرامية إلى ايادة تعزيز حقوق اإلنسان )جيووتي(؛ 117-20
مواصلة العمل مدن اعليدات الوطنيدة التدي تدداكن عدن الحقدوق االجتماعيدة  117-21

  ضعف كئات الس ان )طاجي ستان(؛ 
احتددرال جميددن مودداد  حقددوق اإلنسددان واالتفاصيددات الدوليددةا وايددادة وعددي  117-22

 يم حقوق اإلنسان )ترخمانستان(؛الس ان بق
اعتمددداد االسدددتراتيجية الوطنيدددة المقترحدددة للمسددداواة واإلدمددداا وخطدددة عمل دددا  117-23
وتنفيدددوهما كدددي الوصددد  المناسدددبا وتدددوكير دعدددم معقدددول سياسدددياا  2020-2015للفتدددرة 

 ومالياا )النرويج(؛
 تعزيز مجلس المساواة بين الجنسين )التفيا(؛ 117-24
لتنفيدددو الفعدددال ل طدددة العمدددل الوطنيدددة للمسددداواة بدددين الجنسدددين مواصدددلة ا 117-25

وخطددة عمددل م اكحددة العنددف المنزلددي بتددوكير التمويددل الددالال وتعزيددز صدددرات الم نيددين 
 )ليتوانيا(؛

مواصددددددلة تعزيددددددز ودعددددددم اعليددددددة الوصاكيددددددة الوطنيددددددة الجورجيددددددة وكعاليت ددددددا  117-26
 )الدانمرك(؛ 

بتعزيددددز تنفيددددو خطددددة عمددددل حمايددددة حقددددوق ات ددددا  جميددددن التدددددابير ال فيلددددة  117-27
اإلنسددان كددي جورجيدداا بوسدداكل من ددا علددى ال صددو  ت صدديل تمويددل خدداف مددن الميزانيددة 

 الوطنية )إندونيسيا(؛
مواصددددلة تنفيددددو االسددددتراتيجية الوطنيددددة لتعزيددددز وحمايددددة حقددددوق اإلنسددددان  117-28

 )طاجي ستان(؛ 
كددي الج ددود المووولددة  تشددجين إجددراءات وموددادرات جديدددة لمواصددلة التقدددل 117-29

 لتنفيو االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان )ترخمانستان(؛
النظدددر كدددي وضدددن خطدددة عمدددل تحددددد التددددابير ال فيلدددة بمندددن وم اكحدددة  117-30

 التمييز القاكم على أسس م تلفة كي جمين مستويات الح م كي الولد )صربيا(؛
 توصيات الدولية )باراغواي(؛تحليل إم انية إنشاء نظال وطني لمتابعة ال 117-31
خفالدة التنفيددو الفعددال لقدانون القضدداء علددى جميدن أ دد ال التمييددز وصددانون  117-32

المساواة بين الجنسين بوساكل من دا وضدن آليدات إنفدا  كعالدة وايدادة الدوعي با ح دال 
 التشريعية )سلوكينيا(؛
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تضددددمين عمليددددة تنفيددددو تشددددريعات م اكحددددة التمييددددز تدددددابير كعالددددة تعددددزا  117-33
التسامح الددينيا والمسداواة بدين الجنسدينا والمسداواة كدي الحقدوق لألصليدات اإلثنيدةا 
والمددرأةا والمثليدددات والمثليدددين ومزدوجددي الميدددل الجنسدددي ومغددايري ال ويدددة الجنسدددانية 

ح واإلدمدداا االجتمدداعي كددي وحدداملي صددفات الجنسددينا و لددو مددن أجددل ايددادة التسددام
 المجتمن الجورجي )هولندا(؛

تحسدددين إجدددراءات تنفيدددو صدددانون م اكحدددة التمييدددزا بمدددا كدددي  لدددو تعمددديم  117-34
المعلومدددات المتعلقدددة بأح امددده علدددى الجم دددور وخدددولو مدددوافي العدالدددة ونفظدددم إنفدددا  

 ية(؛ القانون وتعزيز دور أمين المظالم المعني ب وه المسألة )الجم ورية التشي 
 ت ثيف الج ود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين )اليونان(؛ 117-35
ات دددا  مزيدددد مدددن التددددابير الراميدددة إلدددى تحسدددين وضدددن المدددرأة الفعلدددي بتنفيدددو  117-36

االلتزامددات الدوليددة النا ددئة عددن اللجنددة المعنيددة بالقضدداء علددى التمييددز ضددد المددرأة ومن دداا 
 وضن سياسات وبرامج ملموسة وكعالة )آيسلندا(؛عمل بيجينا و لو عن طريق 

مواصدددلة مددددنح ا ولويددددة للمسدددداواة بددددين الجنسددددين والنظددددر كددددي إدراا أكضددددل  117-37
الممارسددات الدوليددة كددي السياسددات والتشددريعات المتعلقددة بعمالددة المددرأة وم اكحددة العنددف 

 ضدها )سنغاكورة(؛
مدددرأة وإنشددداء آليدددات بدددول مزيددددع مدددن الج دددود ل فالدددة حقدددوق اإلنسدددان لل 117-38

كعالدددة لرصدددد حددداالت العندددف ضدددد المدددرأة والتحقيدددق كي دددا ومعاصودددة المسدددؤولين عن دددا 
 )جم ورية خوريا(؛ 

ات دددا  جميدددن التددددابير الالامدددة لتعزيدددز حقدددوق المدددرأة وم اكحدددة العندددف  117-39
 المنزلي والزواا القسري )كرنسا(؛ 

ارخة المدددرأة كدددي المجتمدددن مواصدددلة تنفيدددو التددددابير الراميدددة إلدددى تعزيدددز مشددد 117-40
 )اليابان(؛

ات دددددا  تددددددابير مدددددن أجدددددل م اكحدددددة خطدددددا  ال راهيدددددة وخدددددره ا جاندددددب  117-41
 )ناميويا(؛

الموددادرة إلددى معالجددة اسددتواصية لقضددايا التمييددز العنصددري وجميددن أ دد ال  117-42
 التمييز كي جورجيا )نيجيريا(؛

 الدينية )نيجيريا(؛التصدي للعنف وخطا  ال راهية ضد ا صليات  117-43
ات ددا  جميدددن التدددابير الالامدددة لم اكحدددة التمييددز بفعاليدددةا بمددا كدددي  لدددو  117-44

التمييدددز ضدددد ا صليدددات الدينيدددة وكئدددة المثليدددات والمثليدددين ومزدوجدددي الميدددل الجنسدددي 
 ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )كرنسا(؛
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الج داا القضداكي ومدوافي السدجون وضن برامج تدريوية للقضاة وموافي  117-45
وأكددراد الشددرطةا كيمددا يتعلددق بتنفيددو وتفسددير القددوانين التددي تجددرل الم الفددات المتصددلة 

 بالعنصرية ) يلي(؛
تدددوكير ال ددددمات المناسدددوة مدددن مدددا يلدددزل مدددن مدددواردا  غدددراض من دددا تددددريب  117-46

يددددة المعتمددددة مدددوافي الج ددداا القضددداكي وتوعيدددة الجم دددورا لضدددمان كعاليدددة التددددابير الجد
 لم اكحة التمييز العنصري أو التمييز القاكم على ال وية الجنسانية/الجنسية )بلجي ا(؛

م اكحددة الوصددم االجتمدداعي وخطددا  ال راهيددة والتمييددز والعنددف بددداكن  117-47
 الميل الجنسي أو ال وية الجنسانية )ا رجنتين(؛ 

ميددن أ دد ال التمييددزا تحسددين سددول تنفيددو وإنفددا  صددانون القضدداء علددى ج 117-48
وال سددي ما كيمددا يتعلددق بتطويقدده ب دددف حمايددة ا كددراد المنتمددين إلددى ا صليددات الدينيددة 

 والجنسية )خندا(؛
دعددددم حمددددالت تثقيددددف الجم ددددور لم اكحددددة خطددددا  ال راهيددددة والتمييددددز  117-49

والعندددف المتصدددلين بالميدددل الجنسدددي وال ويدددة الجنسدددانيةا وخدددولو الوصدددم االجتمددداعي 
 ية )الوراايل(؛انوالمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسللمثليات 

تعزيددز السياسددات الراميددة إلددى منددن التعددويب وسددوء المعاملددة وغيرهمددا مددن  117-50
ضددددرو  المعاملددددة القاسددددية أو الالإنسددددانية مددددن جانددددب المددددوافين الم لفددددين بتنفيددددو 

 ا ح ال كي سجون جورجيا )بلغاريا(؛
الج ددود الراميددة إلددى ضددمان االمتثددال للمعددايير الدوليددة علددى النحددو تعزيددز  117-51

الوارد كي دليل التقصدي والتوثيدق الفعدالين بشدأن التعدويب وغيدره مدن ضدرو  المعاملدة 
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة )هنغاريا(؛

ختظدا  اعتماد التددابير الالامدة لتحسدين ادروف عديح المحتجدزين وتجندب ا  117-52
 السجون )أندورا(؛

االسددتمرار كددي معالجددة مسددألة االختظددا  كددي السددجون وضددمان اسددتيفاء  117-53
 الحد ا دنى من المعاييرا على النحو الموصى به سابقاا )النمسا(؛

وضددن معيددار ركيددن إلدارة المددوارد الوشددرية تفاديدداا لوصددوع م الفددات إداريددة  117-54
 السجون )الووسنة وال رسو(؛وانت اخات لحقوق اإلنسان كي 

مواصددلة الج ددود الراميددة إلددى تعزيددز حمايددة حقددوق اإلنسددان كددي السددجون  117-55
 )بلغاريا(؛

المضي كي تحسين أوضداع السدجونا مدن الترخيدز بال صدو  علدى الظدروف  117-56
 المحيطة باالحتجاا صول المحاخمة )أستراليا(؛
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مدددن أخدددو مصدددلحة أطفدددال ن  السدددمال للسدددجينات بتلقدددي ايدددارات طويلدددةا 117-57
 الفضلى كي االعتوار بوجه خا  )خرواتيا(؛

ات دددا  التددددابير الالامدددة لم اكحدددة العندددف ضدددد المدددرأة والعندددف المنزلدددي  117-58
 )الجزاكر(؛

ايددادة مسددتو  الددوعي وت ثيددف التدددابير الوصاكيددة بشددأن مسددألة العنددف المنزلددي  117-59
 )بيالروس(؛

العندددف المنزلددديا بمدددا يشدددمل ايدددادة الدددوعي وتشدددجين ات دددا  تددددابير لمندددن  117-60
النسدداء علددى اإلبددالغ عددن أعمددال العنددف الجنسددي والمنزلددي وحمايددة الضددحايا وضددمان 

 التحقيق من الجناة ومقاضات م ومعاصوت م بصورة كعالة )سلوكينيا(؛
تحسين سول حماية ضحايا العندف المنزلديا بمدا يشدمل إجدراء تحقيقدات  117-61

اسددب ومقاضدداة الجندداة وتدددريب أكددراد الشددرطة علددى التقييمددات القاكمددة كددي الوصدد  المن
 على الم اطر )خندا(؛

 إنشاء مراخز لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني )إسوانيا(؛ 117-62
مضدداعفة الج ددود المووولددة كددي مجددال م اكحددة العنددف المنزلددي بضددمان  117-63

وتقدديم مدا ي فدي مدن دعدم ومسداعدة إلدى التحقيق الفعال كي حوادث العندف المنزلدي 
 الضحايا )جم ورية مقدونيا اليوغوسالكية سابقاا(؛

ات دددا  خطدددوات لمعالجدددة االدعددداءات الدددواردة بشدددأن اواا ا طفدددال والدددزواا  117-64
 المو ر والزواا القسري )غانا(؛

 منن ممارسة اواا ا طفال كي أوساط جمين الفئات اإلثنية )الورتغال(؛ 117-65
تنفيو توصيات اللجنة المعنية بالقضاء علدى التمييدز ضدد المدرأة مدن أجدل  117-66

ايدددادة احتدددرال االلتزامدددات المنصدددو  علي دددا كدددي اتفاصيدددة القضددداء علدددى جميدددن أ ددد ال 
التمييددز ضددد المددرأةا وخاصددةا مددن خددالل تطويددق كعددال لحظددر الددزواا المو ددر والددزواا 

لدوطني وإيدالء الفئدات الضدعيفة اهتمامداا القسريا بوساكل من ا تعدديل اإلطدار القدانوني ا
 خاصاا )سويسرا(؛

ت ثيف الج ود الرامية إلى القضداء علدى الدزواا المو در مدن خدالل تنفيدو  117-67
التوصددية  ات الصددلة المقدمددة مددن اللجنددة المعنيددة بالقضدداء علددى التمييددز ضددد المددرأة 

 )جم ورية مقدونيا اليوغوسالكية سابقاا(؛
الم نيددين كدددي مجددال خشددف ضددحايا العندددف القدداكم علددى ندددوع تعزيددز صدددرات  117-68

 الجنس وإحالت م وحمايت م وتقديم الدعم القانوني والطوي إلي م )جم ورية مولدوكا(؛
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وضن استراتيجيات وصاكية بشدأن العندف القداكم علدى ندوع الجدنس وإنشداء  117-69
 خدمات إعادة تأهيل ضحايا العنف )النرويج(؛

تنفيددددو التشددددريعات المتعلقددددة بددددالعنف المنزلددددي وضددددمان تدددددريب المضددددي كددددي  117-70
 الموافين الم لفين بإنفا  القانون على خشف جمين أ  ال العنف المنزلي )سلوكاخيا(؛

تنفيددو السياسددات الراميددة إلددى م اكحددة العنددف المنزلددي بفعاليددةا بمددا كددي  117-71
 لي(؛ لو برامج نشر المعلومات وإ خاء الوعي لمنن هوه اعكة ) ي

خفالددة تنفيددو ورصددد واسددتمرار اسددتراتيجيات التصدددي للعنددف المنزلددي علددى  117-72
 نحو كعال )الفلوين(؛

ايادة تددريب العداملين كدي مجدال التددريس كدي جميدن أنحداء الولددا ل دي  117-73
ي ونددوا أكضددل اسددتعداداا ل شددف حدداالت االعتددداء علددى ا طفددال أو العنددف المنزلددي 

 ضدهم )باراغواي(؛
 مواصلة الج ود المووولة كي مجال م اكحة االتجار بالوشر )اليونان(؛ 117-74
 تحقيق عدالة مستقلة و فاكة تحترل الحق كي الدكاع )كرنسا(؛ 117-75
مواصلة سياست ا لإلصدالل الراميدة إلدى إصامدة نظدال صضداكي مسدتقل تمامداا  117-76

 )الورتغال(؛
لقضدداة وتدددريو م ونقل ددما بغيددة إجددراء اسددتعراض  ددامل لترتيوددات تعيددين ا 117-77

ضددمان اسدددتقالليت م وك م دددم التددال اللتزامدددات حقدددوق اإلنسددان وتطويق دددا علدددى أخمدددل 
 وجه )أيرلندا(؛

مواصدددلة تعزيددددز ج ودهددددا الراميدددة إلددددى م اكحددددة إسددداءة معاملددددة السددددجناء  117-78
 والمحتجزين والتحقيق كي ا )الجول ا سود(؛

والمقاضداة المسدتقلين والفعدالين كدي جميدن اعتماد تدابير ت فل التحقيق  117-79
ادعدددداءات إسدددداءة معاملددددة ا  دددد ا  كددددي مراكددددق االحتجدددداا وإتاحددددة سددددول انتصدددداف 

 للضحايا )الجم ورية التشي ية(؛ 
ضمان القضاء علدى حداالت إسداءة معاملدة السدجناء والمحتجدزين وخفالدة  117-80

 وة الجناة )أيرلندا(؛إجراء تحقيقات مناسوة و املة كي هوه الحاالت من أجل محاس
ضدمان تحقيدق آليدة مسدتقلة بشد ل  دامل كدي جميدن ادعداءات التعدويب  117-81

 وسوء المعاملة )ترخيا(؛
ضمان التحقيدق الفعدال كدي حداالت العندف ضدد المدرأةا ومقاضداة الجنداة  117-82

 ومعاصوت م )إستونيا(؛ 
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المنزلددي  ضددمان التحقيددق الفعددال كددي حددوادث العنددف ضددد المددرأة والعنددف 117-83
من أجل تقديم الجنداة إلدى العدالدة وتقدديم مدا ي فدي مدن تعويضدات وحمايدة ومسداعدة 

 إلى الضحايا )إيطاليا(؛
تعزيدددز االسدددتراتيجية الوطنيدددة إلصدددالل نظدددال السدددجونا وخاصدددةا لتشدددجين  117-84

 إعادة إدماا المحتجزين ا حداث بسرعة كي المجتمن )المغر (؛
لضددمان حصددول ا حددداث كددي نظددال السددجون علددى ات ددا  تدددابير كعالددة  117-85

 التعليم )خرواتيا(؛ 
تددددددوكير حمايددددددة كعالددددددة لألسددددددرة بوصددددددف ا الوحدددددددة الطويعيددددددة وا ساسددددددية  117-86

للمجتمددنا بمددا يتفددق وااللتزامددات ال اصددة بجورجيددا بموجددب القددانون الدددولي لحقددوق 
 اإلنسان )مصر(؛ 

 طفددال دون تمييددز بسددوب إنشدداء نظددال لتسددجيل المواليددد يشددمل جميددن ا 117-87
 العرق أو اإلثنية أو الجنسية أو الجنس أو الدين )باراغواي(؛

تحسددين نظددال تسددجيل المواليددد لضددمان تسددجيل خددل  طفددلع وإصدددار  دد ادات  117-88
 الميالد )ترخيا(؛

اعتمدددداد وتنفيددددو جميددددن التدددددابير الالامددددة لتسددددجيل المواليدددددا وال سددددي ما  117-89
ا صليدداتا الددوين يولدددون كددي مندداطق ناكيددة كددي الولدددا وضددمان ا طفددال المنتمددين إلددى 

 إصدار   ادات الميالد وغيرها من الوثاكق )بنما(؛
ات دددا  تددددابير مدددن أجددددل الت لدددي عدددن رعايددددة ا طفدددال كدددي المؤسسددددات  117-90

 وتطوير خدمات بديلة لألطفال المحرومين  وي ة بالويئة ا سرية )أوخرانيا(؛ 
ت وضددمان تمتع ددا ال امددل بحريددة الدددين أو المعتقددد وكقدداا حمايددة ا صليددا 117-91

 للقانون الدولي لحقوق اإلنسان )غانا(؛
تشددجين الحددوار والتعدداون بددين الثقاكددات وا ديددانا خوسدديلة لتعزيددز بددرامج  117-92

 م اكحة التمييز ودعم حمالت التوعية المناهضة للتمييز )الفلوين(؛
ين الحددوار بددين ا ديددان والثقاكددات وتعزيددز تنفيددو اسددتراتيجية وطنيددة لتشددج 117-93

 التسامح )الصين(؛
خفالددة تمتددن الجميددنا بمددن كددي م المنتمددون إلددى ا صليددات الدينيددةا بددالحق  117-94

كدددي حريدددة الددددين عدددن طريدددق معاصودددة ا  ددد ا  الدددوين يضدددايقون ا صليدددات الدينيدددة أو 
 يحر ضون على خراهيت ا )بوتسوانا(؛

 حرية التعوير وتعددية وساكط اإلعالل )الورتغال(؛االحترال ال امل ل 117-95
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 اعتماد تدابير تضمن بيئة حرة ومستقلة لوساكط اإلعالل )غانا(؛ 117-96
 االستمرار كي منح ا ولوية لحماية حرية وساكط اإلعالل )أستراليا(؛ 117-97
تعزيددز احتددرال التعدديددة والنقدداش المفتددول بت يئددة بيئددة خاليددة مددن العنددف  117-98

ومتسامحة مدن اعراء الم الفدةا بمدا كي دا المعارضدةا وتجندب ات دا  إجدراءات بددواكن 
 سياسية ضد المناكو اإلعالمية المنتِقدة )الواليات المتحدة ا مري ية(؛

اإلحجددددال عددددن التدددددخل كددددي أنشددددطة المددددداكعين عددددن حقددددوق اإلنسددددان  117-99
 لعمل م )إستونيا(؛ والمنظمات غير الح ومية وضمان ت يئة بيئة آمنة ومواتية 

وضددن اسددتراتيجية لزيددادة مشددارخة المددرأة كددي مناصددب صددنن القددرار كددي  117-100
 جمين أج زة الح ومة )النمسا(؛

مواصدددلة العمدددل علدددى تعزيدددز مشدددارخة المدددرأة كدددي المناصدددب السياسدددية  117-101
 والتنفيويددة وكقددداا لموددداد  المسددداواة دون تمييدددزا وضدددمان مشدددارخة المدددرأة الريفيدددة بوجددده

 خا  )خولومويا(؛
ت ثيددددف الج ددددود وت صدددديل المددددوارد الالامددددة لضددددمان ايددددادة مشددددارخة  117-102

 المرأة كي المناصب السياسية والقيادية )خوستاري ا(؛
ات ددا  مزيددد مددن التدددابير إلدمدداا ا صليددات وتعزيددز تمثيل ددا كددي الحيدداة  117-103

 السياسية والعامة كي جورجيا )ألوانيا(؛ 
كدددددر  حصدددددول الضدددددعفاء اجتماعيددددداا علدددددى ال ددددددمات الصدددددحية تحسدددددين  117-104

 )الجزاكر(؛
تحسدين كددر  حصدول المددرأة علدى الرعايددة الصدحية الجيدددة ومدا يتصددل ب ددا  117-105

 من خدمات )رواندا(؛
النظدر كددي تحسددين التعلديم وتعزيددزه علددى جميدن مسددتويات التعلدديم العددال  117-106

 )عمان(؛
حصددول علددى التعلدديم واالرتقدداء بنوعيتدده المضددي كددي تحسددين إم انيددة ال 117-107

وايددادة معدددل التحدداق ا طفددال الضددعفاء بددها بمددن كددي م أطفددال ا صليددات اإلثنيددة إناثددا 
 و خورا )الصين(؛

النظددر كددي تعزيددز كددر  حصددول كتيددات ا صليددات اإلثنيددة علددى التعلدديم  117-108
 )نيجيريا(؛وإاالة الحواجز التي تحول دون حصول أطفال الروما عليه 

مواصلة انت اا سياسات من  أن ا أن توس ن كدر  جميدن ا طفدال كدي  117-109
سن االلتحاق بالمدرسةا وال سي ما ا طفدال  وي االحتياجدات التعليميدة ال اصدةا كدي 

 الحصول على تعليم عالي الجودة )سنغاكورة(؛
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 ات ددددا  مزيددددد مددددن ال طددددوات لتنفيددددو اتفاصيددددة حقددددوق ا  دددد ا   وي 117-110
 اإلعاصة )ميانمار(؛

المضدددددي صددددددماا كدددددي تنفيدددددو اتفاصيدددددة حقدددددوق ا  ددددد ا   وي اإلعاصدددددة  117-111
 بتحسين إدماا ا طفال وا   ا   وي اإلعاصة كي التعليم والعمالة )النمسا(؛

ات دددا  مزيددددع مدددن ال طدددوات لضدددمان حمايدددة ا  ددد ا   وي اإلعاصدددة  117-112
 )اليونان(؛

د مدددن أجدددل تعزيدددز حقدددوق ا  ددد ا   وي االسدددتمرار كدددي بدددول ج دددو  117-113
 اإلعاصة )عمان(؛

ات دددا  التددددابير الالامدددة لحمايدددة ا صليدددات اإلثنيدددة والدينيدددة مدددن جميدددن  117-114
 أ  ال العنف والتمييز )خوستاري ا(؛

تحسددين التعلدديم المقدددل إلددى ا  دد ا  الددوين ينتمددون إلددى جماعددات  117-115
 اليوغوسالكية سابقاا(؛ا صليات )جم ورية مقدونيا 

خفالددددة تدددددريس لغددددات ا صليددددات والحفددددا  علي ددددا بتقددددديم تعلدددديم عددددال  117-116
 مناسب إلى الطال  بلغت م ا ل )النمسا(؛

ات ددا  ال طددوات الالامددة لمعالجددة الشددواغل المتعلقددة بحقددوق الفئددات  117-117
نا وتنفيدددو الضدددعيفةا بمدددا كي دددا ا  ددد ا  المشدددردون داخليددداا والالجئدددون والم ددداجرو 

تدددابير مددن أجددل إدماج ددا بفعاليددة كددي النظددامين االجتمدداعي والسياسددي ا وسددن نطاصدداا 
 )جم ورية خوريا(؛

الحفدددا  علدددى مودددددأ عددددل اإلعددددادة القسدددرية والحدددد مددددن اللجدددوء إلددددى  117-118
 احتجاا ملتمسي اللجوء وتقصير مدته )جم ورية خوريا(؛

ا  دد ا  المشددردين وإدراج ددا كددي  تعزيددز التدددابير الراميددة إلددى حمايددة 117-119
 سياسات التنمية االجتماعية العامة ) يلي(.

وسددتدرس جورجيددا التوصدديات التاليددةا وسددتقدل ردوداا علي ددا كددي وصدد  مناسددب ال يتجدداوا  -118
 :2016موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسانا كي آ ار/مارس 

لحمايدة جميدن ا  د ا  مدن االختفداء  االنضمال إلى االتفاصية الدوليدة 118-1
 القسريا واالعتراف باللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري )أوروغواي(؛

تعديل صانون القضداء علدى جميدن أ د ال التمييدز لتضدمينه آليدةا يسدت دم ا  118-2
م تب المحامي العال لفدرض غرامدات وعقوبدات أخدر  كدي حدال ارت دا  أكعدال تمييزيدة 

 )السويد(؛ 
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تعدددديل القددددانون الجندددداكي بددددإدراا نددددوع المالحظددددات العنصددددرية مددددن أجددددل  118-3
تعريدف واضدح للتمييددز الموا در وغيدر الموا ددر واإلصدرار بدأن ا سددس العنصدرية والدينيددة 

 والقومية واإلثنية تش ل اركاا مشدداا للعقوبة )جيووتي(؛
ن أي  عامدداا خحددد أدنددى لسددن الددزوااا دو  18منددن اواا ا طفددال بفددرض  118-4

 استثناء )بوتسوانا(؛
الحدددددد مدددددن اواا ا طفدددددال والدددددزواا المو دددددر مدددددن خدددددالل تعدددددديل وتوحيدددددد  118-5

 عاماا )سيراليون(؛ 18التشريعاتا وال سي ما القانون المدنيا لتحديد سن الزواا كي 
واالسدتراتيجيات  2014إنشاء آلية ترصد تنفيدو صدانون م اكحدة التمييدز لعدال  118-6

 )آيسلندا(؛العملية المنحى 
لضدددمان ‘ لجنددة حقدددوق اإلنسددان واإلدمدداا‘تعزيددز اعليددات التدددي أنشددأت ا  118-7

 رصد وتقييم حالة حقوق اإلنسان كي الولد على أكضل نحو مم ن )المغر (؛
تعديل التشدريعات لتزويدد هيئدة المحدامين العدامين وأعضداء اعليدة الوصاكيدة  118-8

 الوطنية بأداة متابعة كعالة )أندورا(؛
مضددداعفة الج دددود لضدددمان حقدددوق المثليدددات والمثليدددين ومزدوجدددي الميدددل  118-9

الجنسدددي ومغدددايري ال ويدددة الجنسدددانية وحددداملي صدددفات الجنسدددينا وم اكحدددة جميددددن 
أ  ال الوصم االجتمداعي للمثليدة الجنسدية واادواجيدة الميدل الجنسدي ومغدايرة ال ويدة 

لدى أسداس الميدل الجنسدي أو الجنسانيةا ومحاربة خطا  ال راهية والتمييدز والعندف ع
 ال وية الجنسانيةا تما ياا من توصيات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )أوروغواي(؛ 

إنشددداء وحددددة  دددرطة مت صصدددة للتحقيدددق كدددي جدددراكم ال راهيدددة تتعددداون  118-10
بش ل وثيق من جماعة المثليات والمثليين ومزدوجدي الميدل الجنسدي ومغدايري ال ويدة 

  م من أجل بناء عالصة ثقة )السويد(؛ الجنسانية ومنظمات
ات ا  خطدوات للحدد مدن اللجدوء إلدى االحتجداا صودل المحاخمدة وتقصدير  118-11

 مدته )الدانمرك(؛ 
ايدددادة الميزانيدددة الم صصدددة لألخصددداكيين االجتمددداعيين المسدددؤولين عددددن  118-12

ت تقيديم مساعدة ضحايا العندف المنزلديا بدإدراا ت داليف السدفر الالامدة إلجدراء ايدارا
 وضن الضحايا وبزيادة الموارد الوشرية )باراغواي(؛

ات ددا  خطددوات ملموسددة لتوسدديط اإلجددراءات القضدداكية المتعلقددة بددالعنف  118-13
 الجنساني وضمان خفاءت ا )إسوانيا(؛

إحراا تقدل كي تنفيدو صدوانين م اكحدة العندف المنزلدي بالعمدل كدي ا جدل  118-14
المدددرأة كدددي التصددددي لالعتدددداء الجنسدددي والتحدددرش القصدددير علدددى إنشددداء مراخدددز دعدددم 

 والعنف المنزلي التي ينل علي ا القانون الجديد )هندوراس(؛
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تعزيز الج دود المووولدة حاليداا لم اكحدة العندف المنزلدي مدن خدالل إنشداء  118-15
 آليات مالكمة للرصد والتحقيق )ترخيا(؛

متصدددلة بدددالعنف المنزلددديا إنشددداء آليدددة إلنفدددا  أوامدددر الحمايدددة والتقييدددد ال 118-16
لضددمان كعاليددة هددوه ا وامددر ومنددن ت ددرر الجددراكما بوسدداكل من ددا إنشدداء وحدددات  ددرطة 

 مت صصة معنية بالعنف القاكم على نوع الجنس والعنف المنزلي )السويد(؛
إنشدداء آليددات تنظيميددة كعالددة لتعزيددز تطددور ال جددرة القانونيددة ومنددن ال جددرة  118-17

 بالوشر )أوخرانيا(؛  غير النظامية واالتجار
تنفيددو توصدديات اللجنددة ا وروبيددة للديمقراطيددة مددن خددالل القددانون )لجنددة  118-18

 الوندصية( بشأن إصالل نظال تعيين القضاة وكترة اختوارهم )النرويج(؛
تعزيددز اسددتقاللية الج دداا القضدداكي و ددفاكية اإلجددراءات القضدداكية واعتمدداد  118-19

 كي عمل القضاة )الجم ورية التشي ية(؛  تدابير تمنن التدخل السياسي
رأ  الفجدددوات الموجددددودة كددددي التشددددريعات التددددي تددددنظم عمددددل المجلددددس  118-20

ا علددددى للقضدددداء بغيددددة التأخددددد مددددن تددددواان سددددلطاته بتددددوكير ضددددمانات خاكيددددة للشددددفاكية 
 والمساءلة )السويد(؛

ق كددي المضددي كددي تعزيددز اسددتقاللية الج دداا القضدداكي ونزاهتدده ل فالددة الحدد 118-21
محاخمددة عادلددة بوسدداكل من ددا ايددادة  ددفاكية أسدداليب عمددل المجلددس ا علددى للقضدداء 

 وتعيين المدعين العامين وتواين القضايا كي المحاخم )سويسرا(؛
تعزيددز احتددرال سدديادة القددانون عددن طريددق تعزيددز اسددتقاللية القضدداء و ددفاكيته مددن  118-22

عدن الج داا القضداكي وسدلطات إنفدا  القدانون وتعزيدز اعليدات ال فيلدة  خدالل ندزع التسدييس
 بالتحقيق كي تجاواات أو انت اخات حقوق اإلنسان )الواليات المتحدة ا مري ية(؛

ات دددا  تددددابير لددددعم وتعزيدددز مالحقدددات القضددداء لمرت ودددي انت اخدددات حقدددوق  118-23
س أوروبددا لحقددوق اإلنسددانا اإلنسددانا بددالرجوع إلددى التوصدديات المقدمددة مددن مفددوض مجلدد

 بما كي ا التوصيات المتعلقة بتعزيز استقاللية وكعالية م تب المدعي العال )بلجي ا(؛
تعزيدددددز اعليدددددات ال فيلدددددة بضدددددمان اسدددددتقاللية ونزاهدددددة الج ددددداا القضددددداكي  118-24

ومؤسسدددات إنفدددا  القدددانون عدددن طريدددق تنفيدددو صواعدددد دصيقدددة بشدددأن التعييندددات القضددداكية 
 ة )خندا(؛ومراصوة الشرط

المضدي كدي تحسددين نظدال العدالدة مددن خدالل التنفيدو التددال للمعدايير الدوليددة  118-25
للمحاخمددددة العادلددددة مددددن صويددددل إتاحددددة كددددر  خاكيددددة للمحددددامين للوصددددول إلددددى مددددوخ لي م 
المحتجددزين وحمايددة سددرية االتصددال كيمددا بين مدداا لضددمان وصددول جميددن ا  دد ا  إلددى 

 وا صليات )ليتوانيا(؛العدالةا بمن كي م النساء 
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إرسدداء الحددق كددي التددزال الصددم  دون صيددود عنددد اإلدالء بالشدد ادةا كددي  118-26
 أصر  وص ع مم نعا وكقاا اللتزامات ا الدولية كي مجال حقوق اإلنسان )سويسرا(؛

إنشدداء آليددة تحقيددق مسددتقلة م لفددة بواليددة التحقيددق كددي انت اخددات حقددوق  118-27
 ا من جانب موافي إنفا  القانون )النرويج(؛اإلنسان المزعول ارت اب 

خفالة التحقيق الفعال كي جمين ادعاءات االسدت دال المفدرط للقدوة مدن  118-28
 جانددب الشددرطةا بمددا كددي  لددو التعددويب وسددوء المعاملددةا وتقددديم المسددؤولين إلددى العدالددة

 وجور الضحايا على النحو المناسب )بولندا(؛
قيدددق كدددي حددداالت إسددداءة معاملدددة المحتجدددزين وضدددن تددددابير محدددددة للتح 118-29

 المزعومة ومعاصوة المسؤولين عن تلو التجاواات )إسوانيا(؛
إنشددداء آليدددة كعالدددة ومسدددتقلة للتحقيدددق كدددي الشددد او  المقدمدددة ضدددد مدددوافي  118-30
القددددانون وايددددادة ثقددددة الجم ددددور بأندددده سدددديجري التحقيددددق علددددى النحددددو الواجددددب كددددي  إنفددددا 

  اب ا )الممل ة المتحدة لوريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛المشتوه كي ارت االنت اخات
إنشدداء مؤسسددة مسدددتقلة ونزي ددة للتحقيدددق كددي تجددداواات حقددوق اإلنسدددان  118-31

وانت اخات دددا المرت ودددة مدددن جاندددب صدددوات إنفدددا  القدددانون وا مدددن ومقاضددداة المسدددؤولين 
مرت وي ددا علددى النحددو عن دداا مددن أجددل ضددمان التحقيددق كددي هددوه االنت اخددات ومعاصوددة 

 المناسب وتعويض الضحايا )بلجي ا(؛
وضدددن وتنفيدددو اسدددتراتيجية لرصدددد جدددراكم ال راهيدددة والتحقيدددق كي دددا ومقاضددداة  118-32

مرت وي دددا تمددددنح المحددددامي العددددال الصددددالحيات والمددددوارد المناسددددوة الت ددددا  إجددددراءات ضددددد 
 عظمى وأيرلندا الشمالية(؛المحر ضين على جراكم ال راهية )الممل ة المتحدة لوريطانيا ال

 ضمان إصدار   ادات الميالد ووثاكق الجنسية  صلية الروما )نيجيريا(؛ 118-33
ت ثيددف الج ددود مددن أجددل تعزيددز حريددة الدددين أو المعتقددد وحمايددة حقددوق  118-34

ا  دد ا  المنتمددين إلددى أصليددات دينيددةا بوسدداكل من ددا ات ددا  تدددابير لمعالجددة حددوادث 
اهيدددة ضدددد ا صليدددات الدينيدددة وحدددل المسددداكل العالقدددة المتصدددلة التعصدددب وخطدددا  ال ر 

 بمل ية وصيانة أماخن العوادة وممتل ات ا صليات الدينية )إيطاليا(؛
مواصدددلة ال طدددوات نحدددو التعددداكي مدددن الضدددرر المدددادي والمعندددوي الدددوي  118-35

 لحق بالطواكف الدينية أثناء الحقوة السوكياتية )أرمينيا(؛
التدابير لحماية حريدة الددين وحريدة التعويدر وحريدة التجمدن  وضن مزيد من 118-36

السدددلميا ومواصدددلة التقددددل الدددوي  فدددرع كدددي إحدددرااه بإنشددداء وخالدددة الدولدددة للمسددداكل 
 الدينية وإدخال تعديالت على صانون اإل اعة )جم ورية خوريا(؛
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ضدددمان الحدددق كدددي حريدددة التعويدددرا وال سدددي ما مدددن خدددالل ضدددمان تعدديدددة  118-37
عددالل واسدددتقالليت اا وخددولو حمايددة المناكدددو اإلعالميددة المنتقدددة للح ومدددة وسدداكط اإل

 من المضايقات واالعتداءات )الجم ورية التشي ية(؛ 
اعتمدداد تدددابير ملموسددة لتشددجين تعزيددز مشددارخة النسدداء وا صليددات اإلثنيددة  118-38

 كي عمليات صنن القرار السياسي )ألمانيا(؛ 
تعزيدز الحدوار االجتمداعي وضدمان حمايدة خاكيدة  مواصلة الج ود من أجدل 118-39

للحقدددوق االصتصدددادية للقدددو  العاملدددة وتعزيزهددداا مدددثالا مدددن خدددالل إنشددداء آليدددة لتفتددديح 
 العمل  ات خفاءة وتتمتن بصالحيات تنفيوية )ألمانيا(؛ 

مواصدددددلة ات دددددا  خطدددددوات لضدددددمان اإلعمدددددال ال امدددددل لحدددددق الجميدددددن كدددددي  118-40
ونددة وخددمات الصددرف الصددحيا بوسدداكل من ددا االسددتثمار الحصدول علددى ميدداه الشددر  المأم

 ال اكي كي ال ياخل ا ساسية لل دمات  ات الصلة )مصر(؛ 
ت صددديل المدددوارد الالامدددة للتنفيدددو النددداجح السدددتراتيجية نظدددال الحمايدددة  118-41

 التي ت دف إلى تعزيز صحة ا ل والطفل )بيالروس(؛ 2020-2014الصحية للفترة 
ت لضدمان إتاحدة خددمات الصدحة الجنسدية واإلنجابيدةا بمدا ات ا  خطدوا 118-42

كي ددا خدددمات اإلج دداض ومنددن الحمددل والمعلومددات المتعلقددة ب مدداا وتيسددير الحصددول 
علي ا وتوكيرها بت لفة معقولة لجميدن النسداء والفتيداتا وال سدي ما كدي المنداطق الريفيدة 

 وكي أوساط الفئات الضعيفة )الدانمرك(؛ 
الجميددنا وال سددي ما النسدداء كددي المندداطق الريفيددة وا  دد ا   خفالددة حصددول 118-43

المصدددددابون بفيدددددروس نقدددددل المناعدددددة الوشدددددرية/اإليداا علدددددى خددددددمات الصدددددحة اإلنجابيدددددة 
 والجنسية  ات النوعية الجيدةا بما كي ا خدمات منن الحمل )الوراايل(؛

 وضن وتنفيو معايير وآليات وطنية لرصد نوعية التعليم )عمان(؛ 118-44
خفالددة موااوددة ا طفددال المنتمددين إلددى الفئددات المحرومددة والم مشددة علددى  118-45

 الدراسة موااوة خاملة كي جمين المستويات )الورتغال(؛
تشددجين التحدداق الفتيدددات بالمدددارس وإاالدددة جميددن العقودددات التددي تحدددول  118-46

 يووتي(؛دون حصول ن على التعليما بما كي  لو ا تراط الجنسية بعد الصف التاسن )ج
اعتمدداد التدددابير  ات الصددلة بتشددجين دعددم تعلددم الفتيددات لفاكدددة المنتميددات  118-47

 إلى ا صليات اإلثنية من أجل ت فيض معدل التسر  من المدارس )خولومويا(؛ 
تعزيدددز إدمددداا ا صليدددات الثقاكيدددة والدينيدددة علدددى جميدددن ا صدددعدة وخفالدددة  118-48

 حصول ا على كر  التنمية )الم سيو(؛ 
 ضمان تواكر ال تب المدرسية لألصليات الوطنية بلغت ا ا ل )أرمينيا(؛  118-49
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ات ددا  خطددوات ترمددي إلددى خفالددة تنفيددو الوددرامج التعليميددة المشددترخة وتدددريب  118-50
 )أرمينيا(؛ المدرسين بتعاون من السلطات التعليمية ا رمينية المعنية

إعدادة ا تدراك المسد اتيين إلدى اعتماد خطدة عمدل  داملة لتسدرين عمليدة  118-51
وطددددن م تتضددددمن تدددددابير لتيسددددير إدمدددداج م وتأخددددو كددددي االعتوددددار احتياجددددات أطفددددال م 

 التعليمية )ترخيا(؛
ات ددا  خطددوات ملموسددة إللغدداء أو تمديددد م لددة السددنتين المفروضددة علددى  118-52

ا تددددراك المسدددد اتيين الددددوين يفمنحددددون الجنسددددية الجورجيددددة بشددددرط ت لددددي م عددددن أي  
 )ترخيا(؛ سية أخر  خانوا يحملون ا سابقاا جن

ضددمان ايددادة مشددارخة ا  دد ا  المشددردين داخليدداا كددي صددنن القددرارات  118-53
المتصلة بالمشارين التي تمس ما وال سي ما تلدو المتعلقدة بالحصدول علدى سد ن الكدق 

 )إسوانيا(؛
 تعزيدددز حمايدددة الحقدددوق االصتصدددادية واالجتماعيدددة لأل ددد ا  المشدددردين 118-54

داخليدددااا بوسددداكل من دددا الحمايدددة مدددن عمليدددات اإلخدددالء غيدددر القانونيدددة وحدددل المسددداكل 
 المتصلة بالمل ية القانونية لألماخن التي يس نون كي ا حالياا )خندا(.

ولددم تحددت التوصدديات الددواردة أدندداه بتأييددد جورجيدداا ومددن ثددم سدديحاط بدده علمددا علددى  -119
 النحو: هوا

صدرية والتحددريض علدى التعصدب والعندف المرت ددب تجدريم التصدريحات العن 119-1
 بدواكن عنصرية )االتحاد الروسي(؛

إنشددداء هيئدددة مسدددتقلة وكعالدددة للتحقيدددق كدددي حددداالت اسدددت دال التعدددويب  119-2
 والمعاملة الم ينةا بما كي  لو است دام ما ضد الصحفيين )االتحاد الروسي(؛

ن التدددي ارت وت دددا إجدددراء تحقيقدددات  ددداملة كدددي انت اخدددات حقدددوق اإلنسدددا 119-3
 2008السدددلطات الجورجيدددة كدددي منطقتددديو أب اايدددا وأوسددديتيا الجنوبيدددة صودددل ندددزاع عدددال 

 وأثناءه )االتحاد الروسي(؛
التحقيدددددق بفعاليدددددةع كدددددي ال جدددددول الدددددوي وصدددددن علدددددى المدرسدددددة الروسدددددية  119-4

"إنتل ددد "ا كدددي توليسددديا والددددمار الدددوي لحدددق بممتل ات ددداا ومعاصودددة المسدددؤولين عدددن 
 حاد الروسي(؛ لو )االت

وضددن حدددم للممارسددة التمييزيددة المتمثلددة كددي الحفددا  علددى "صددواكم سددوداء"  119-5
والقاضددية  - السدد ان ا صددليون لمقاطعددة خاابيددو كددي جورجيددا -بأسددماء مددواطنين روس 

 بحرمان م من إم انية ايارة بيوت م وأصارب م وصوور أجدادهم )االتحاد الروسي(؛
عوددارات ال راهيددة المت ددررة ضددد ا صليددات الدينيددة إدانددة أعمددال العنددف و  119-6

 والتحقيق كي ا )االتحاد الروسي(؛
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إلعددادة  2014التعجيددل بوضددن وتنفيددو خطددة عمددل لتنفيددو اسددتراتيجية عددال  119-7
 المس اتيين إلى الوطن )االتحاد الروسي(.

 3-119و 2-119و 1-119وال تؤيدددددد جورجيدددددا التوصددددديات الدددددواردة كدددددي الفقدددددرات  -120
المقدمددة مددن االتحدداد الروسدديا إ  تقددول إن هددوه  7-119و 6-119و 5-119و 4-119و

التوصددديات مقدمدددة مدددن سدددلطة االحدددتالل التدددي تعدددوق بصدددورة موا دددرة صددددرت ا علدددى حمايدددة حقدددوق 
 اإلنسان للس ان المقيمين كي أب اايا ومنطقة تس ينفالي/أوسيتيا الجنوبيةا كي جورجيا.

 الدولدة موصدف عدن تعودر التقريدر هدوا كدي الدواردة التوصديات أو/و االستنتاجات وجمين  -121
 بتأييدددد تحظدددى أن دددا يفف دددم أال   وينوغدددي .االسدددتعراض موضدددوع الدولدددة أو/و صددددمت ا التدددي( الددددول)

     .خ ل العامل الفريق
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