
(A)   GE.10-17572    161210    211210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عاشرةالدورة ال
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

ت أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلوما     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  جورجيا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات             
 ذلك من وثائق    املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري        اخلاصة، مبا يف ذلك   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الـصادرة            من جانب املفوضية    

. نـسان وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإل           . عن املفوضية 
وقـد  .  يف التقرير  وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة         

ويف حال عـدم    .  اجلولة األوىل هي أربع سنوات     أن وترية استعراض  روعي يف إعداد التقرير     
ة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت           ـوجود معلومات حديث  

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة         .  صاحلة ال تزال 
الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم  

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية          /التصديق على معاهدة ما و    
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  تاريخ التصديق أو االنضمام   )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

   مجيـع أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء علـى      
  التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
  واالجتماعية والثفافية

  -  ال يوجد  ١٩٩٤مايو / أيار٣

املـادة(املتبادلة بني الدول    الشكاوى    ال يوجد  ١٩٩٤مايو / أيار٣  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول امللحـق بالعهـد       
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  -  ال يوجد  ١٩٩٤مايو / أيار٣

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد       
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٩مارس / آذار٢٢

  -  ال يوجد١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
):٩ و ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٢أغسطس / آب١

  نعم
املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  اتفاقية مناهضة التعذيب

  نعم): ٢١
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال يوجد  ٢٠٠٥أغسطس / آب٩  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

  -  ال يوحد  ١٩٩٤يونيه / حزيران٢  اتفاقية حقوق الطفل
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      الرب

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       
  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٨

، والربوتوكـول)٣(فيـة  الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقا          : طرفاً فيها  ت جورجيا املعاهدات اليت ليس  
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،        

،)٢٠٠٩توقيع فقـط،  (ص ذوي اإلعاقة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخا  و،  )٢٠٠٩توقيع فقط،   (واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 

  نعم  ية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول
  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤اتفاقييت عام نعم، باستثناء   )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
  بشأن األشخاص عدميي اجلنسية

  نعم  )٧( هباان امللحقان اإلضافين والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  عمن  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقيات اليونسكو 
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القضاء على املعنية بلجنة  ال، و ٢٠٠٨، يف عام    )٩(شجعت كل من جلنة حقوق الطفل       -١
ة الدولية  ، جورجيا على النظر يف التصديق على االتفاقي       ٢٠٠٦، يف عام    )١٠(التمييز ضد املرأة  

 )١١(وأوصت جلنـة حقـوق الطفـل      . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف              

، والربوتوكول االختيـاري    )١٣(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ،  )١٢(الرتاعات املسلحة 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           التفاقية  
  .)١٥(٢٠٠٨ وقدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان توصيات مماثلة يف عام. )١٤(القسري

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تصدق الدولة على           ٢٠٠٧ويف عام     -٢
االتفاقيـة  ، فضالً عـن     )١٦( من االتفاقية  ٨ من املادة    ٦الفقرة  التعديالت اليت أُدخلت على     
  .)١٧(تفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية واالاملتعلقة بوضع عدميي اجلنسية

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن اتفاقـات حتظـر            ٢٠٠٦ويف عام     -٣
احملكمة اجلنائية الدولية    جورجيا إىل    موجودين يف أراضي  تسليم مواطنني من دول ثالثة معينة       

  .)١٨(اكمتهمحمل

  ر الدستوري والتشريعيااإلط  - باء  
، طلب األمني العام إىل األطراف املعنية احلفاظ علـى مـشاركتها            ٢٠٠٩يف عام     -٤

النشطة يف مناقشات جنيف بشأن األمن واالستقرار، ومضاعفة جهودها بغية التوصـل إىل             
لقضايا املعلقـة املتـصلة      لنظام أمين، وكذلك بشأن عدد من ا       رئيسيةاتفاق بشأن العناصر ال   

  .)١٩(بوضع الالجئني واملشردين داخلياً
، فقد  ٢٠٠٨وكما ذكر يف التقرير السنوي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان لعام             -٥

 يف إضافة حتـديات يف جمـاالت        ٢٠٠٨أغسطس  /تسبب الرتاع املسلح الذي نشب يف آب      
ون اإلنسانية وحقوق اإلنسان إىل شواغل جورجيا القائمة يف ما يتعلق باستقالل            والشؤاألمن  

السلطة القضائية، وأحوال املؤسسات العقابية، واألحوال املعيشية للمشردين داخلياً، وإجراء          
   .)٢٠(٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧حتقيقات يف أحداث 

ـ      ٢٠٠٧ويف عام     -٦ سان بـالتغيريات التـشريعية     ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلن
 املتعلق بـرد املمتلكـات    ، وباعتماد القانون    )٢١(واملؤسسية الواسعة النطاق اليت أقرهتا الدولة     

)٢٢()٢٠٠٦(.   
ألن التشريعات ال تضمن بصورة كاملـة       وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق         -٧

  . )٢٣(احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية
لقضاء على التمييز العنصري عن أسفها لعدم اعتماد جورجيا مشروع    وأعربت جلنة ا    -٨

وأوصت اللجنة باعتماد مـشروع القـانون       . )٢٤(التشريع املتعلق حبماية األقليات حىت اآلن     
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وأعلمـت جورجيـا    . )٢٦( والتشريع املتعلق بوضع اللغات    )٢٥(املتعلق حبرية الوجدان والدين   
، بأهنا صدقت على االتفاقية األوروبية حلماية ٢٠٠٦ يف عام اللجنة، يف رد املتابعة الوارد منها

  .)٢٧(ألقليات الوطنيةا
القضاء على التمييز ضد    املعنية ب لجنة  الة التعذيب، و  ـورحبت كل من جلنة مناهض      -٩

ـ   . )٢٨(املرأة، وجلنة حقوق الطفل باعتماد قانون القضاء على العنف املرتيل          ت ـكمـا رحب
اعتمـاد  بعلى التمييز ضد املرأة بقانون مكافحة االجتار باألشخاص و        القضاء  املعنية ب لجنة  ال

وأشارت إىل أن االغتصاب الزوجي مل يرد يف أي مقتـرح           . )٢٩(ة يف هذا الصدد   خطة وطني 
   .)٣١(ورحبت جلنة حقوق الطفل بقانون التبين. )٣٠(بتشريع جديد

نع االسـتغالل   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد جورجيا تشريعات شاملة مل           -١٠
  .)٣٢(أو تعافيهم/اجلنسي لألطفال وضمان محاية األطفال الضحايا و

  والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي   - جيم  
جلنـة التنـسيق    من جانب   " ألف" املركز   ، ُمنح مكتب أمني املظامل    ٢٠٠٧يف عام     -١١

  .)٣٣(الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 املربم بني وزارة الداخلية ومكتـب       قوأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً باالتفا       -١٢

  . )٣٤(أمني املظامل باإلذن بإجراء زيارات مباغتة ألي من مرافق االحتجاز
ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مركز حقوق الطفل التابع ملكتب أمني املظـامل،               -١٣

وحثت اللجنة جورجيا على إنـشاء      . )٣٥(كفاية موارده لكنها أعربت عن أسفها حيال عدم       
  . )٣٦( مستقلة لألطفالتظلمآلية 

   العامةتدابري السياسة  - دال  
اتباع الدولة   إزاء عدم    هاقلقعن  القضاء على التمييز ضد املرأة      املعنية ب لجنة  أعربت ال   -١٤

أوصت اللجنة بإقرار تعمـيم     و. )٣٧(الطرف هنجاً شامالً رامياً إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني        
، وإنشاء آلية مؤسـسية     )٣٨(املنظور اجلنساين يف مجيع املؤسسات العامة والسياسات والربامج       

  .)٣٩(دائمة تدرك الطابع اخلاص لظاهرة التمييز ضد املرأة
 عمل مناهـضة التعـذيب يف       ةخطوأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً باعتماد         -١٥

 عن فضالً   ،الرامية إىل إصالح وتطوير النظام اجلزائي لإلصالحيات       وخطة التدابري    جورجيا،
، وختصيص موارد إضافية لتحسني املعايري املطّبقـة يف أمـاكن     اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار   

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تواصل الدولة يف السنوات املقبلـة            . )٤٠(االحتجاز
  . )٤١(ضة التعذيبتنفيذ خطة عمل شاملة ملناه
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم اعتماد خطة العمل املتعلقة بتدابري منع               -١٦
  .)٤٢(العنف املرتيل ومكافحته حىت اآلن

أن جورجيا قد اعتمدت خطة     ) اليونيسيف(وذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -١٧
 التدخل الرئيسية مـن أجـل       ، حتدد جماالت  ٢٠١١-٢٠٠٨عمل بشأن رفاه الطفل للفترة      

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ألن اخلطـة         . )٤٣(إصالح نظام رعاية الطفل يف البلد     
 وأوصت بأن ُتدمج جورجيا مبـدأ       )٤٤(املذكورة ال تشمل مجيع اجملاالت الواردة يف االتفاقية       

  .)٤٥( الفضلى يف مجيع اخلطط والسياساتمصاحل الطفل
 للمـشردين داخليـاً    ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان        ، أقرّ ٢٠٠٩عام  ويف    -١٨

اخلاصة باملشردين داخليـاً، الـيت      ، خطة العمل    ٢٠٠٨يوليه  /باعتماد البلد، يف أواخر متوز    
  .)٤٦(وخى تدابري هتدف إىل إدماج املشردين داخلياً يف صلب اجملتمعتت

  قععلى أرض الواومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   - اًًثاني  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤٧(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدِّم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه
ديــسمرب /كــانون األول  ٢٠٠٥أغسطس /آب ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري

٢٠٠٧ 
ن الرابـع   يتأخر تقدمي التقريـر   

، ٢٠٠٨واخلامس منـذ عـام     
 ٢٠١٠وقدما يف عام 

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 نوفمرب /ن الثاين ـتشري ٢٠٠١
٢٠٠٢ 

 منذ  لثتأخر تقدمي التقرير الثا    -
 ٢٠٠٧عام 

أكتـوبر   /األولتشرين   ٢٠٠٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٧ 

حيل موعد تقدمي التقرير الرابع      ٢٠٠٩ير ينا/كانون الثاين
 ٢٠١١يف عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       
  املرأة

 التقريـرين   حيل موعد تقـدمي    - ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٠٠٤
 ٢٠١١  عاميفالرابع واخلامس 

بع  التقريرين الرا  حيل موعد تقدمي   ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٠٠٦مايو /أيار ٢٠٠٣  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١١  عاميفواخلامس 

حيل موعد تقدمي التقرير الرابع       -  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠٠٧ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١١يف عام 

 الربوتوكول االختياري   -جلنة حقوق الطفل    
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

 تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ     - - -
 ٢٠٠٧عام 
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   اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع  -٢  
  نعم  وجهت دعوة دائمة

ــروب      آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات ــن ض ــريه م ــذيب وغ ــسألة التع ــين مب ــاص املع ــرر اخل  املق
فربايـر  / شـباط  ٢٥-١٩(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة           

 ٢٤-٢١ (داخلياً ق اإلنسان للمشردينحبقو املعين العام نيألم؛ وممثل ا))٤٨(٢٠٠٥
ق اإلنـسان  حبقـو  املعـين  العام ألمني؛ وممثل ا)٤٩()٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
  )٥٠()٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٤-١ (داخلياً للمشردين

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ملوافق عليها من حيث املبدأ ازيارات ال
  )٢٠٠٤ لبت يف عامطُ ( حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةاملقرر  لب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد اليت طُزياراتال

ق اإلنسان حبقو املعين العام ألمنيأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وممثل ا  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  ومة لتعاوهنا معهما خالل زيارة كل منهمااً عن امتناهنما للحكداخلي للمشردين

 تشرين٦-٥ (داخلياً ق اإلنسان للمشردينحبقو املعين العام ألمنيممثل ا  متابعة الزيارات
 )٥٢()٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦-١٣ و٢٠٠٩)٥١(نوفمرب /الثاين

 ردت احلكومة على تسع رسائل   رسائل االدعاء والنداءات العاجلةردود علىال
ى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل       ردود عل ال

  مواضيعية 
 أرسلها املكلفون استبيانا٢٣ًاستبيانات من أصل جورجيا على مخسة ردت 

 .)٥٣(ةبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 الذي أُنشئ يف    دة حلقوق اإلنسان يف أخبازيا، جبورجيا،     ـ أُغلق مكتب األمم املتح     - ١٩
يونيـه  / حزيـران  يف األمم املتحدة يف جورجيـا بعثة مراقيب، عقب وقف والية ١٩٩٦عام  

. )٥٥( حلقوق اإلنسان يف جورجيا    على، ُعني مستشار أ   ٢٠١٠واعتباراً من عام    . )٥٤(٢٠٠٩
وقد واجهت املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنوب القوقـاز             

. ياً جسيماً يف ظل الرتاعات اليت طال أمدها فيما يتعلق مبنطقيت أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبيـة              حتد
 إمكانية تقدمي ما يكفي من مساعدة ومحاية، ظلت قدرة املفوضية على فمع حمدودية أو انعدام   

  .)٥٦(املناطق مسألة خاصة ينبغي تناوهلااإلسهام يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف هذه 
، أخذت الدولة يف حسباهنا معظم نصائح ٢٠٠٩وفقاً لتقرير املفوضية السنوي لعام و  -٢٠

وقدمت جورجيا إىل املفوضية مسامهة . )٥٧(املفوضية يف ما يتعلق بإصالح نظام العدالة اجلنائية       
  . )٥٨(٢٠١٠مالية يف عام 

  اين الدويل املعمول به القانون اإلنسمراعاةتنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع   - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
مناط التمييز ضـد    استمرار أ أفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ب         -٢١

 والقبول  - دينية وسلطوية أبوية متأصلة    وهو جمتمع حمافظ حتكمه تقاليد       - املرأة يف جورجيا  
لجنة الوأدىل كل من . )٥٩(لى أساس نوع اجلنسالواسع االنتشار فيها ملسألة العنف املمارس ع  
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القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي            املعنية ب 
  .)٦٠(للمرأة بتعليقات مماثلة

، يف سياق شـكوى     للمشردين داخلياً ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان       وأفاد    -٢٢
، تدعي فيها وقوع انتهاكات التفاقيـة       ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول مقدمة من جورجيا يف     

، بأن حمكمة العدل الدولية أمرت بأن يتخذ كـل          القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
من جورجيا وبلد ثالث تدابري مؤقتة لالمتناع عن إتيان أي فعل من أفعال التمييز العنـصري                

أمن األشخاص وحقهم يف التنقل     العرقي،   أو   لقومياألصل ا ، دون متييز من حيث      وأن يضمنا 
  . )٦١(واإلقامة داخل حدود الدولة، وحيميا كذلك ممتلكات املشردين والالجئني

، أشارت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة          ٢٠١٠ويف عام     -٢٣
 مشاركة األقليات العرقيـة يف      ملنظمة العمل الدولية إىل تعليقاهتا السابقة بشأن تدين مستوى        

مؤسسات الدولة واإلدارة العامة وطلبت إىل جورجيا تقدمي معلومات بشأن تنفيذ تدابري رامية 
  . )٦٢(إىل تعزيز توظيف األفراد املنتمني إىل أقليات عرقية يف القطاعني العام واخلاص

داد كبرية مـن    أعإزاء عدم تسجيل والدة      هاقلقعن  جلنة حقوق الطفل    أعربت  وإذ    -٢٤
، فقد أوصـت  )٦٣(طفال الالجئني واملشردين داخلياً  وأاألطفال املنتمني إىل مجاعات األقليات      
  . )٦٤( املواليد يف مجيع أحناء البلدبإنشاء هياكل مؤسسية تضمن تسجيل

وأشارت اليونيسيف إىل عدم وجود سياسة حكومية شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة يف   -٢٥
الستراتيجية وخطة العمل املتعلقتني بتعلـيم ذوي االحتياجـات اخلاصـة       بيد أن ا  . جورجيا

قائمتان على مفهـوم اإلدمـاج االجتمـاعي لألشـخاص ذوي           ) ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  (
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها حيال عدم وجود سياسة حكومية شاملة            . )٦٥(اإلعاقة

  .)٦٦(لألطفال ذوي اإلعاقة
لى التمييز العنصري بأن تكفل جورجيا متتع غري املـواطنني          وأوصت جلنة القضاء ع     -٢٦

سيما إمكانية احتكامهم     من االتفاقية، وال   ٥متتعاً فعاالً، دون متييز، باحلقوق الواردة يف املادة         
وأبلغت جورجيا، يف رد املتابعة الـوارد منـها،         . )٦٧( وحقهم يف الرعاية الصحية    قضاءإىل ال 

، واعتمادها قانون عمل جديد     )٦٨(٢٠٠٥تماعي األورويب يف عام     بتصديقها على امليثاق االج   
، وبالتشريعات القائمة واجلديدة اليت تتوخى حكماً عاماً حيق ألي شخص           )٦٩(٢٠٠٦يف عام   

   .)٧٠(مبوجبه اللجوء إىل احملاكم حلماية حقوقه
اخلياً ة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن املشردين د         ـوأشارت مفوضي   -٢٧
 فعلى سبيل املثال، ال ميكنهم      واد حمددة من التشريعات،   مبيتعلق  زالوا يواجهون متييزاً يف ما       ما

 نفسها املطبقة على السكان      بالشروط األراضي الصاحلة للزراعة  خصخصة  املشاركة يف عملية    
  .)٧١(احملليني
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 أن  اإليـدز / البشرية املعين بفريوس نقص املناعة    برنامج األمم املتحدة املشترك   وذكر    -٢٨
 ضمان عدم إمكانية التمييـز       من القانون اجلورجي املتعلق مبرض اإليدز يهدف إىل        ١٠املادة  

 كمـصابني   بسبب وضعهم قانوناً ضد األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية          
  .)٧٢(بالفريوس

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
ملعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن ادعاءات حبدوث وفيات بسب          أعربت اللجنة ا    -٢٩

إفراط الشرطة وموظفي السجون يف استخدام القوة، كما أعربت عن أسفها حيال استمرار              
. )٧٣(الشرطة يف ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة، وخاصةً أثناء القـبض علـى األشـخاص             

. )٧٤( مماثلـة  عن شواغل ى التمييز العنصري    عل ت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء     عربوأ
، مبـا  ٢٠٠٧وأبلغت جورجيا، يف رد املتابعة الذي أرسلته إىل جلنة مناهضة التعذيب يف عام        
  . )٧٥(اختذته من خطوات عديدة من أجل القضاء على حاالت التعذيب وإساءة املعاملة

ضـروب  غريه مـن    اص املعين مبسألة التعذيب و    املقرر اخل ، رحب   ٢٠٠٥ويف عام     -٣٠
 من تعـديل    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا أُدخل على القانون اجلنائي            

. )٧٦( التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعـذيب كي يتماشى تعريف جرمية التعذيب فيه مع 
 جورجيا وأن ثقافـةً     ويف الوقت ذاته، انتهى املقرر اخلاص إىل أن التعذيب ال يزال قائماً يف            

وأوصى بأن تعلن أعلـى     . )٧٧(قوامها اإلفالت من العقاب هي اليت تساعد أساساً على إدامته         
السلطات يف الدولة إعالناً واضحاً ال غموض فيه أنه يتحتم إهناء ثقافة اإلفالت من العقـاب                

  .)٧٨(ن للمقاضاةووسُيخضع الفاعلوأنه لن ُيسمح بالتسامح يف أفعال التعذيب وإساءة املعاملة 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب، إذ يساورها قلق بشأن تعدد ادعـاءات التعـذيب               -٣١

وتدين عدد اإلدانات، بأن تعزز جورجيا قدرهتا يف جمال التحقيق، مبا يف ذلك             وإساءة املعاملة   
  .)٧٩(يف مكتب النائب العام، من أجل حبث ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة

جلنة حقوق الطفل قلقة بشأن استمرار وقوع األطفال ضـحايا لعمليـات            وكانت    -٣٢
  .)٨٠(االحتجاز التعسفي ووحشية الشرطة وإساءة املعاملة يف مرافق االحتجاز

. )٨١( بشأن األحوال غري املواتية يف السجوناًوأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق  -٣٣
 تقّصر جورجيا مدة االحتجاز     ثلة وأوصت بأن  وأبدت جلنة مناهضة التعذيب دواعي قلق مما      

وأبلغت جورجيا، يف رد املتابعة الوارد منها يف        . )٨٢(قبل احملاكمة وتعتمد تدابري بديلة للسجن     
زيادة املخصصات  ، بتجديد مباين السجون فيها وإنشاء مباين جديدة، فضالً عن           ٢٠٠٩عام  

  .)٨٣(للسجون
ضة السامية حلقوق اإلنسان، عقب زيـارة       ، ذكرت املفو  ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -٣٤

أجرهتا جلورجيا، أنه على الرغم من ما اُتخذ من خطوات إجيابية لتحسني أحـوال مرافـق                
االحتجاز، يلزم مواصلة العمل يف هذا الصدد، ويشمل ذلك ما يتعلق بكفالة حق احملتجـزين       
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ة اكتظـاظ   يف احلصول على خدمات صحية كافية والتوصل إىل حلول مـستدامة ملـشكل            
  .)٨٤(السجون

، أعربت املفوضة السامية عن قلقها إزاء فرض حالة       ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣٥
 القوة على حنو غري متناسب، مبا مباستخداالتقارير املتعلقة سيما إزاء  طوارئ يف جورجيا، وال

  . )٨٥(ربيف ذلك ضد أمني املظامل، وتعرض زعماء املعارضة لالحتجاز، ومتظاهرين للض
  حث مكتـب   ٢٠٠٦سبتمرب  /، أشار األمني العام إىل أنه يف أيلول       ٢٠٠٧ويف عام     -٣٦

حقوق اإلنسان يف أخبازيا السلطات األخبازية على االمتناع عن ممارسة جتنيد ساكين مقاطعة             
  .)٨٦(غايل يف ظروف تصل إىل حد التجنيد التعسفي

 عن  ٢٠٠٨ بأنه قد أُبلغ خالل نزاع عام        وأبلغ صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       -٣٧
ومنذ ذلك احلني، يعاين الضحايا من الوصـم االجتمـاعي          . جنساينحاالت عنف جنسي و   

  .)٨٧(واالجتاهات السلبية من جانب جرياهنم القرويني
النساء الالئـي   العدد الكبري من    قلق إزاء   عن  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  و  -٣٨

سيما العنف املرتيل، وأوصت بتجميع معلومات مفصلة هبذا الـشأن،           الُيخضعن للعنف، و  
لجنـة  الوأبدت  . )٨٨( إجراءات جنائية ضد مرتكيب هذا الفعل      ذوإجراء حتقيقات فورية، واختا   

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن     . )٨٩(القضاء على التمييز ضد املرأة دواعي قلق مماثلة       املعنية ب 
جنـسي  د يقع داخل األسرة من حـاالت عنـف واعتـداء            تعزز الدولة آليات رصد ما ق     

وأوضحت جورجيا، يف رد املتابعة الوارد منها، ما اختذته من تدابري لتنفيذ قانون             . )٩٠(وإمهال
  . )٩١( على العنف املرتيلالقضاء
بينما رحبت جلنة حقوق الطفل بقانون مكافحة االجتار باألشخاص وخطة العمـل              -٣٩

قلـق بـشأن عـدم كفايـة        عن  اللجنة  أعربت  اجلديدين، فقد   ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(الوطنية  
لجنة ال، ظلت   ٢٠٠٦ويف عام   . )٩٢(الضمانات القانونية لكفالة عدم معاقبة األطفال الضحايا      

  . )٩٣(تمرار االجتار بالنساء والبناتالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة بشأن اساملعنية ب
جيا خطوات من أجل منع عمل األطفال       تتخذ جور وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن        -٤٠

  .)٩٤(بصياغة استراتيجية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وتعزيز مفتشية العمل
إزاء استمرار ممارسة العقوبـة البدنيـة يف        وإذ أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها          -٤١

ـ     فقد أوصت   ،  )٩٥(املنازل، وكذلك يف املدارس واملؤسسات     شريعات بأن تعتمد جورجيـا ت
  . )٩٦(مجيع األوساطحتظر صراحةً مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف 

أو يعملون يف الـشوارع  / طفالً يعيشون و١ ٠٥٠ بأبلغت اليونيسيف بأن ما يقدر    -٤٢
 يف ٦٠يف أكرب أربع مدن يف البلد وهي تيبليسي وكوتايسي وروستايف وباتومي، وأن نـسبة        

   . )٩٧(يف تبليسي هم من أصل غجرياملائة من أطفال الشوارع 
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وذكرت اليونيسيف أيضاً أن أطفال الشوارع يف جورجيا ال يتلقون تعليماً مدرسياً              -٤٣
عالوةً على ذلك، ال ميكن ألطفال الشوارع االلتحاق مبراكز إعادة التأهيل اخلاصـة             . مناسباً

السـتحقاقات  نظراً لعدم حيازهتم لبطاقات هوية، ما يـستثنيهم مـن احلـصول علـى ا              
  . )٩٨(االجتماعية

قلق إزاء االفتقار إىل تدابري استراتيجية ملعاجلة وضـع         وشعرت جلنة حقوق الطفل ب      -٤٤
توفر جورجيا هلم خدمات    ، وأوصت بأن    )٩٩(األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع      

  . )١٠٠(التعايف واالندماج يف اجملتمع

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أقّرت املفوضة السامية باإلصالحات القضائية اليت أُجريت يف الـسنوات األخـرية،         -٤٥

زال السكان يبدوهنا يف ما يتعلـق بالـسلطة           الثقة اليت ما   لكنها أعربت عن قلق إزاء انعدام     
  .)١٠١(القضائية

ة  إزاء التدخل يف استقالل السلطة القضائي      ها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق     أبدتو  -٤٦
. )١٠٣(وأعربت عن أسفها لعـدم كفايـة تعلـيم القـضاة         . )١٠٢(ومشاكل الفساد القضائي  

وأوضحت جورجيا، يف رد املتابعة الوارد منها، ما تتخذه من مبادرات راميـة إىل إصـالح               
  . )١٠٤(القضاء
وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقاً إزاء معلومات تفيد بعدم إعـالم احملتجـزين يف                -٤٧

  .)١٠٥( طبيب جانبمنحام أو بفحصهم ستعانة مب االحبقهم يفان بعض األحي
كما شعرت جلنة حقوق الطفل بقلق حيال تزايد عدد األطفال الداخلني يف نظـام                -٨٤

وأوصت اللجنة بأن ُتنشئ الدولة حماكم لألحداث وتعترب تدبري احلرمان          . )١٠٦(العدالة اجلنائية 
وأعربت اللجنة عن بالغ أسفها لقرار الدولة       . )١٠٧(كنةمن احلرية مالذاً أخرياً وألقصر مدة مم      

خفض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية من سن الرابعة عشرة إىل الثانيـة عـشرة مـن                 
  .)١٠٩(ان عليه وهو سن الرابعة عشرة وحثت الدولة على أن تعيد إقراره إىل ما ك)١٠٨(العمر

  احلق يف احلياة األسرية ويف اخلصوصية  -٤  
 ارتفاع عدد األطفال الذين يودعون يف مؤسسات  اً إزاء  جلنة حقوق الطفل قلق    أبدت  -٤٩

إال أن اليونيـسيف    . )١١٠(نظراً لعدم كفاية ما حتصل عليه األسر من خدمات ودعم مـايل           
وأكثر مـن   .  يف مؤسسات قد اخنفض اخنفاضاً ملموساً      املودعنيأوضحت أن عدد األطفال     

. أب أو أم على قيد احلياة     الرعاية هلم   ين يعيشون يف مؤسسات      يف املائة من األطفال الذ     ٩٠
  . )١١١(ويشكل الفقر واإلعاقة السببني الرئيسيني يف إيداع األطفال يف هذه املؤسسات

بسبل متعلقة بالتبين   استحداث برامج   جورجيا  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز         -٥٠
  .)١١٢(منها تعزيز اهليئة الرئيسية املعنية بالتبين
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 إىل اإليـدز /عين بفريوس نقص املناعة البشرية    امل م املتحدة املشترك  برنامج األم وأشار    -٥١
أنه على الرغم من أن القانون اجلورجي يضمن لألفراد السرية وعدم الكشف عن اهلويـة يف                
اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية واالستشارات ذات الصلة، اليت تشمل فكرة املوافقـة             

ية، يرد عدد كبري من البالغات اليت تفيد بفرض اختبارات إلزامية وعدم إعالم األفـراد               الواع
  .)١١٣(بنتائجها

  حرية التنقل  -٥  
أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل قلق السكان يف مقاطعة              -٥٢

جد مؤخراً مـن    غايل، مبن فيهم األشخاص املقدمون على العودة إىل ديارهم، بشأن ما است           
.  مبسألة التنقل عرب هنر إنغوري وأثر ذلك على حريـة التنقـل يف املنطقـة               متعلقةتطورات  

يقبله الطرفان أو ما شابه ذلك يشكل مسألة حامسة من أجل           " نظام عبور "وأضافت أن وضع    
  .)١١٤(ملشردين ومنع جتدد حاالت التشرداالنهوض بعملية إعادة إدماج 

 اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف      وينعتقد وحرية التعبري وتك   حرية الدين أو امل     -٦  
  السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

 يؤدي اخـتالف وضـع      من إمكانية أن  قلقها  املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة  أبدت    -٥٣
ز الكيان  اجلماعات الدينية، غري املنتمية إىل الكنيسة األرثوذوكسية اجلورجية اليت حتظى مبرك          

 املـساواة يف    كفالـة وأوصت بأن تتخذ جورجيا خطوات ل     . )١١٥(القانوين العام، إىل التمييز   
تعاجل املشاكل املتعلقة مبصادرة أمـاكن العبـادة        أن  التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد و       

  .)١١٦( املتصلة هباوممتلكات األقليات الدينية
سان بأن تكفل الدولة حريـة التعـبري وحريـة          اللجنة املعنية حبقوق اإلن   وأوصت    -٥٤

الصحافة، وأن حترص على إجراء حتقيقات فورية يف مـا يقـدم مـن شـكاوى يف هـذا                  
  .)١١٧(الصدد
، أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها بشأن مـا ورد     ٢٠٠٧ويف عام     -٥٥
لقوات اخلاصة وإجبارهـا    تعرض احملطات التلفزيونية املستقلة لغارات شنتها ا      تقارير عن   من  

  . )١١٨(على وقف البث
قبل إجراء االنتخابات الرئاسية، ناشدت     ، أشار األمني العام إىل أنه       ٢٠٠٨ويف عام     -٥٦

عـن  التصويت  غايل من   مقاطعة  يف  ني   املقيم متكنيالسلطات اجلورجية اجملتمع الدويل كفالة      
أضاف األمـني العـام أن      و.  خط وقف إطالق النار إىل مقاطعة زوغديدي       عبورهمطريق  

 يف  تـصويت الحريـة   غـايل   مقاطعة  لمقيمني يف   قالت إن ل   سلطات األمر الواقع األخبازية   
لراغبني يف املـشاركة يف احليـاة        من أنه قد يكون من األفضل ل       االنتخابات، لكنها حذرت  

 كـان  و.يف جهة مقاطعة زوغديدي من خط وقف إطالق الناراإلقامة السياسية يف جورجيا   
  .)١١٩(ملشاركة املقيمني يف غايل يف االنتخابات  أثر رادع"لتحذيراتا"ذه هل
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أن نسبة املقاعد اليت تشغلها لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  مصدر تابع وأوضح  -٥٧
 يف املائـة يف عـام   ٥,١ إىل ٢٠٠٦ يف املائة يف عام     ٩,٤النساء يف الربملان قد اخنفضت من       

القضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على اختاذ تدابري         املعنية ب ة  لجنالوشجعت  . )١٢٠(٢٠١٠
مطردة للتعجيل مبشاركة املرأة مشاركةً كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل يف اهليئات اليت              

  . )١٢١(ُتشغل وظائفها باالنتخاب أو بالتعيني

  ؤاتية التمتع بظروف عمل عادلة وماحلق يف العمل ويف  -٧  
 أنه يلزم   ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية       يفكر  ذُ  -٥٨

ب أدىن مـن   يف مناص   يوظّفن معظم النساء نظراً ألن   إيالء اهتمام ملسألة متكني املرأة اقتصادياً       
وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن النساء قـد            . )١٢٢(مناصب الرجال 

. )١٢٣(٢٠٠٩ يف املائة من أجور الرجال يف الربع األول من عـام             ٥٦ثل نسبة   تقاضني ما مي  
تضمن مجيـع   ت  أن كفالةلتمييز ضد املرأة جورجيا على      القضاء على ا  املعنية ب لجنة  الوحثت  

  .)١٢٤(بشأن تساوي األجر للعمل املتساوي القيمةأحكاماً الربامج املتعلقة بتهيئة فرص العمل 
) ١(٤٦ جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل املادة          شارت، أ ٢٠٠٨ويف عام     -٥٩

من قانون العمل، اليت تنص على جواز أن حيد عقد العمل من حقوق املوظف، وأعربت عن                
  . )١٢٥(قلقها إزاء التأثري احملتمل لذلك على ممارسة احلقوق النقابية

) ٣(٢ مة العمل الدولية إىل أن املـادة      ، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظ     ٢٠٠٧ويف عام     -٦٠
، ال تشكل محاية كافية     "العضوية يف رابطة ما   "من قانون العمل، اليت حتظر التمييز القائم على         

  .)١٢٦(من التمييز املناهض لالنتماء النقايب

  قستوى معيشي الئالتمتع مبالضمان االجتماعي ويف احلق يف   -٨  
 ٢٠١٥-٢٠١١ائية للفترة   مم املتحدة للمساعدة اإلمن   إطار عمل األ  ُسلطت األضواء يف      -٦١

 يف املائة عام    ٢١,٣ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٢٤,١على أن معدل الفقر قد اخنفض ببطء من         
يزال كثري   وال. ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٢٢,١، لكنه شهد زيادة طفيفة تصل إىل نسبة         ٢٠٠٧

بطالة على الرغم مـن اإلصـالحات       من اجلورجيني يعانون مستويات مرتفعة من الفقر وال       
  .)١٢٧(الشاملة اليت أُجريت

عـن   )١٢٩( وجلنة القضاء على التمييز العنـصري      )١٢٨(وأعربت جلنة حقوق الطفل     -٦٢
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      كما أعربت   . الفقر يف البلد  نطاق  قلقهما بشأن اتساع    

فتقار الدولة إىل برامج تستهدف تلبية احتياجـات         عن قلقها إزاء ظاهرة تأنيث الفقر وا       املرأة
. )١٣٠(الريفيات واملسنات، واألسر املعيشية اليت تعوهلا نساء، والنساء املشردات داخلياً         النساء  

 برامج واستراتيجياتمجيع  يف  االعتبارات اجلنسانية   مراعاة  وطلبت اللجنة إىل جورجيا ضمان      
  .)١٣١(القضاء على الفقر
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، إىل ارتفاع مستويات الفقر )١٣٢(يونيسيف، فضالً عن جلنة حقوق الطفل  وأشارت ال   -٦٣
  .)١٣٣() يف املائة٢٨( األطفال عن املتوسط الوطين أوساطيف 
 أن  ٢٠١٥-٢٠١١ائية للفترة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمن     وقد ذُكر يف      -٦٤

ن حيث املؤشرات الصحية    ما أُحرز من تقدم يف جمال إصالح قطاع الصحة مل يكن كافياً م            
وتبقى أمـام   . زالوا غري مشمولني بتأمني صحي    فكثري من املواطنني ما     . الرئيسية املستخدمة 

 أهـدافها   ٢٠١٥جورجيا حتديات جسيمة يف هذا الصدد إذا أرادت أن حتقق حبلول عـام              
يـة   اإلمنائ املتعلقة مبعدالت وفيات الرّضع واألطفال دون سن اخلامسة يف إطـار األهـداف            

  .)١٣٤(لأللفية
ائية بأن وعي الـسكان مبـسائل       إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمن     وأُفيد يف     -٦٥

 قد شـهد    -  وهي مسائل حساسة يف اجملتمع اجلورجي      - الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية   
حتسناً، لكن أمناط السلوك اجلنسي، وارتفاع معدالت اإلجهاض، وإمكانية احلصول علـى            

تـزال مثـار    لصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك األساليب احلديثة لتنظـيم األسـرة، ال    خدمات ا 
  .)١٣٦(وأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة. )١٣٥(قلق
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها الفتقار البلد إىل سياسة وطنية بشأن الصحة               -٦٦

  .)١٣٧(العقلية للطفل
 أن  اإليدز/شترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     برنامج األمم املتحدة امل   وأوضح    -٦٧

 من  ٢٠٠٩نوفمرب  / قد اعُتمد يف تشرين الثاين     اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   قانوناً بشأن   
بيد أن القانون مل يتناول عـدداً  . أجل مواءمة تشريعات جورجيا الوطنية مع التزاماهتا الدولية   

هاجرين والعاملني يف جمال اجلنس والرجال الذين ميارسـون         من املسائل، مثل ارتفاع قابلية امل     
املشترك املعين بفريوس    برنامج األمم املتحدة  وأوصى  .  لإلصابة باإليدز  مثليةجنسية  ات  عالق

وأضاف الربنامج أن   . )١٣٨( بإجراء مراجعة تشريعية يف هذا الصدد      اإليدز/نقص املناعة البشرية  
 زيادة التغطية بالعالج املضاد للفريوسات العكوسـة، إذ         جورجيا قد أحرزت تقدماً هائالً يف     

كما أضاف أن جورجيـا     . )١٣٩( يف املائة من السكان املستهدفني     ٨٨مشلت نسبة تصل إىل     
 إىل فئات السكان الرئيـسية      فريوس نقص املناعة البشرية   تقدم خدمات اختبار الكشف عن      

، والـسجناء،   عالقات جنـسية مثليـة    ، والرجال الذين ميارسون     متعاطو املخدرات (املعنية  
  .)١٤٠()واألشخاص املصابون بأمراض منقولة عن طريق االتصال اجلنسي

 يف املائة من السكان حيصلون على ميـاه شـرب     ٩٩ف بأن نسبة    يوأبلغت اليونيس   -٦٨
 يف املائة من السكان حيصلون على خدمات الصرف الصحي على حنو            ٩٣حمسَّنة، وأن نسبة    

 يف املائة من القرويني ال تتوفر هلم        ٦٤ يف املائة من املشردين داخلياً و      ٣٣ أن   مالئم، يف حني  
  .)١٤١(إمكانية استخدام مرافق االستحمام
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  احلق يف التعليم  -٩  
زالـت    أن حتديات كثرية مـا     ائيةإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمن     ذُكر يف     -٦٩

 مـن األهـداف   ٢قق جورجيا اهلدف رقـم  تواجه قطاع التعليم وأن من غري احملتمل أن حت      
يزال التعليم قبل    وال. ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية وهو توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام          

ويف .  به منخفضة ومتأثرة بعوامل اجتماعية وجغرافيـة       تسجيلاملدرسي متخلفاً ومعدالت ال   
 يف املائـة يف حالـة       ١٠٠ائية   الصافية باملدارس االبتد   تسجيل، بلغت معدالت ال   ٢٠٠٨عام  

زالت يف حاجة إىل     ، لكن نوعية التعليم االبتدائي ما     )١٤٢(لبناتيف حالة ا   يف املائة    ٩٨والبنني  
 يف املائة ممـن أمتـوا       ٥٠وال يلتحق مبؤسسات التعليم العايل سوى حنو        . مزيد من التحسني  
اختاذ إجراءات بشأهنا على حنـو      ومن املسائل اليت يلزم إيالء اهتمام هلا و       . الدراسة باملدارس 

عاجل حمدودية إمكانية التحاق األطفال املنتمني إىل فئات ضعيفة بالتعليم، ومعدالت احلضور            
ويشكل مستوى إمجـايل النفقـات يف       . والتسرب، ومستويات العنف امللحوظة يف املدارس     

  .)١٤٣(قطاع التعليم يف البلد أحد أكثر املستويات اخنفاضاً يف املنطقة
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل الدولة زيادة خمصصات امليزانيـة لقطـاع               -٧٠

. )١٤٤(سيما يف املناطق الريفية ومناطق األقليات       وال تركز على حتسني نوعية التعليم،    والتعليم  
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تغلق جورجيا املدارس املنفصلة املخصصة لألطفال املشردين            

  .)١٤٥(سائدالتعليم النظام  يف داخلياً وتدجمهم

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 رامية إىل تعزيـز      من تدابري  اء على التمييز العنصري مبا اختذه البلد      أقرت جلنة القض    -٧١

بيد أهنـا أشـارت إىل أن       . )١٤٦(مشاركة األقليات العرقية يف املؤسسات السياسية اجلورجية      
يزال منخفضاً على حنو غري      العامة ال الدولة ويف اإلدارة    مستوى متثيل األقليات يف مؤسسات      

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ تدابري تضمن كفايـة مـستوى            . )١٤٧(متناسب
  .)١٤٨(التمثيل واملشاركة السياسيني لألقليات، وخباصة اجلاليتني األرمنية واألذرية

ن تتخذ جورجيا تدابري فعالة لتحسني      اء على التمييز العنصري بأ    جلنة القض وأوصت    -٧٢
املعرفة باللغة اجلورجية بني مجاعات األقليات وزيادة استخدام لغـات األقليـات يف اإلدارة              

 توصـيات   )١٥١( وجلنة حقوق الطفل   )١٥٠(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    . )١٤٩(العامة
  . مماثلة
بإنشاء جلنة تابعة للدولة معنية بإعـادة  اء على التمييز العنصري    جلنة القض وبينما تقر     -٧٣

السكان املسختيني إىل وطنهم، فقد أوصت بأن تتخذ الدولة ما يالئم من تـدابري لتيـسري                
  . )١٥٢(عودهتم وحصوهلم على اجلنسية اجلورجية
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
أنه اعتبـاراً مـن كـانون    املتحدة السامية لشؤون الالجئني ب أفادت مفوضية األمم      -٧٤
وخـالل  .  الجئاً، من بلد جماور بصفة رئيسية      ٨٧٠ استضافت جورجيا    ٢٠١٠يناير  /الثاين

عملية مشاورات وطنية، ُحدد عدد من أوجه عدم االتساق بني تشريعات البلـد وقـانون               
، بتعاون  وقد عمدت الوزارة املعنية باملشردين داخلياً     .  الدويل واملعايري الدولية للجوء    الالجئني

  .)١٥٣(وثيق مع املفوضية، إىل صياغة مشروع قانون جديد بشأن الالجئني والوضع اإلنساين
املفوضية ووأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن احلكومة             -٧٥

عاكفتان على حتليل ما يعتري اإلطار القانوين للمواطنة من فجوات ومناطق رمادية من أجل              
اد جمموعة من ما ميكن إدخاله من تعديالت ملواءمة تشريعات املواطنة مع اتفاقيات األمم              إعد

 هـذه   عـرض وقد تقرر   . املتحدة واالتفاقيات األوروبية املتعلقة باألشخاص عدميي اجلنسية      
  .)١٥٤(٢٠١٠لى الربملان حبلول عام عالتعديالت رمسياً 

  املشردون داخلياً  -١٢  
 عن اسـتعمال    االمتناعضرورة  على  ) ٢٠٠٩(١٨٦٦من رقم   شدد قرار جملس األ     -٧٦

 من األشـخاص أو     مجاعاتالتمييز العرقي ضد أشخاص أو      أفعال   فعل من    ن أي ع أوالقوة  
ايـة ممتلكـات     ومح التنقل  يف حرية  ص بكفالة حق األشخا   ، دون متييز  ،ؤسسات، والقيام م

اعدة اإلنـسانية إىل األشـخاص       إىل تيسري تقدمي املس     القرار يدعو كما   .الالجئني واملشردين 
 .عرقلتـها  عن   االمتناعإىل  ، و اً الالجئون واملشردون داخلي   مبن فيهم زاع،  ـنمن ال املتضررين  

  .)١٥٥(معوقاتدون و، كرميةو ،منةآو،  طوعية عودةًكذلك إىل تيسري عودهتم ويدعو
 داخليـاً  ق اإلنسان للمـشردين حبقو املعين العام ألمنيممثل ا، زار ٢٠٠٥ومنذ عام   -٧٧

وأفاد ممثل األمني العام، عقب زيارة أجراها جلورجيا يف تـشرين           . )١٥٦(جورجيا أربع مرات  
 ٨-٧اليت تـصاعدت يف مشـال جورجيـا يف           يةعمال القتال األ، بأن   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
عـالوة علـى    . )١٥٧( شخص ١٣٣ ٠٠٠ قد أسفرت عن تشريد حنو       ٢٠٠٨أغسطس  /آب

خص من املشردين داخلياً من أراضي أخبازيـا ومنطقـة           ش ٢٢٠ ٠٠٠ذلك، ما برح قرابة     
جنوب أوسيتيا يعيشون حالة تشرد طال أمدها ألكثر من عقد من الزمان حـىت              /يلينفاختس

  .)١٥٨(اآلن، بعد ما نشب من نزاعات يف أعقاب حصول جورجيا على االستقالل
اندلعت  التشرد اليت    كومة إزاء أزمة   املمثل باالستجابة السريعة اليت أبدهتا احل      ورحب  -٧٨
خبططها الرامية إىل إجياد حلول دائمة      ، كما رحب    ٢٠٠٨ يف عام    يةعمال القتال األ أعقاب   يف

تشرد طال أمـدها    يف حالة   ملشردين داخلياً، مبن فيهم أولئك الذين ما زالوا يعيشون          جلميع ا 
ن توفري فـرص    ، كما رحب املمثل بإقرار احلكومة بأ      )١٥٩(تسعينات القرن املاضي  منذ أوائل   

 الذي يظـل حقـاً      - العيش الكرمي للمشردين داخلياً يف اجملتمع املضيف وحقهم يف العودة         
  .)١٦٠( ال يستبعدان بعضهما بعضاً- مستحقاً
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إىل جانب  من املشردين داخلياً    " القدماء"وأشار املمثل إىل أنه يلزم كفالة حقوق          - ٧٩
 وصي املمثـل  وأ. )١٦١(لى أساس غري متييزي    ع هماالستجابة الحتياجات اجملموعة اجلديدة من    

 اليت اعُتمدت يف    طة العمل اخلاصة باملشردين داخلياً     أولوية مطلقةً لتنفيذ خ    بأن تويل احلكومة  
خال تعديالت عليها الحتـساب الـسكان الـذين ُشـردوا يف            ، مع إد  ٢٠٠٨يوليه  /متوز
  .)١٦٢(٢٠٠٨أغسطس /آب
، ٢٠١٠سـبتمرب   /ا أجراها يف أيلـول    عقب أحدث زيارة جلورجي    ،رحب املمثل و  -٨٠

بإغالق مراكز اإلقامة اجلماعية اليت كان يعيش فيها بعض املشردين داخلياً منـذ تـسعينات               
القرن املاضي، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الكيفية اليت ُنفذت هبا عمليات اإلخالء يف األشهر               

موضـع  ات على أن تـضع      ويف هذا الصدد، شجع املمثل السلط     . القليلة املاضية يف تبليسي   
وأضاف أنه  . )١٦٣(إجراءات واضحة لضمان تنفيذ هذه العمليات وفقاً للمعايري الدولية        التنفيذ  

عمليات اإلخالء يف فقدان األشخاص سبل عيشهم و فرص حصوهلم على            يتعني أال تتسبب  
وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان دواعـي قلـق    . تعليم جيد أو خدمات صحية جيدة 

  . )١٦٤(مماثلة
 /ة األمن الغذائي أجراه برنامج الغذاء العاملي، وُنـشر يف آذار          ـ تقييم ملسأل  وأوضح  -٨١

 يف املائة من املشردين ال يتمتعون بأمن غذائي ويعتمدون اعتماداً   ٩٤، أن نسبة    ٢٠١٠مارس  
 املـشردين   تصل نسبة و. كبرياً على املساعدة اخلارجية لتلبية احتياجاهتم األساسية من الغذاء        

.  يف املائـة   ٦٢ إىل   اللحم أو منتجات األلبان أو الفاكهـة      داخلياً الذين ال يتسىن هلم تناول       
عالوة على ذلك، ال ُيتاح لكثري من املشردين داخلياً الذين أعيد توطينهم إمكانية احلـصول               

الـري كـي حيققـوا االكتفـاء        على عدد كاٍف من األراضي أو كميات كافية من مياه           
  .)١٦٥(الذايت

  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو يف ما يتصل هبما  -١٣  
ن ق اإلنسان للمـشردي حبقو املعين العام ألمنيممثل ا، أعرب ٢٠٠١سبتمرب /يف أيلول  - ٨٢

 عن أسفه إزاء استمرار فرض قيود على إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إىل مناطق داخلياً
  . )١٦٦(نونية و إدارية أساساًعقبات قاجراء عديدة يف البلد، 

جنوب أوسيتيا أجراها ممثل األمني العام يف تشرين /خينفايلو عقب زيارة ملنطقة تس  - ٨٣
حثّ املمثل األطراف على كفالة متكني مجيع املشردين بسبب نـزاع           ،  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
ـ           ٢٠٠٨عام   ودةً طوعيـة،    والرتاعات السابقة من التمتع حبق العودة إىل ديارهم السابقة ع
ويف ضـوء   . كرمية، ومن استعادة أمواهلم وممتلكاهتم أو احلصول على تعويـضات         وآمنة،  و

تعقيدات الوضع املتصل باملساكن واألراضي واملمتلكات يف اجلمهورية السوفياتية الـسابقة،           
 اندالع العديد من موجات العنف والتشريد، أوصى ممثل األمني العام بإنشاء آلية           النامجة عن   

  .)١٦٧(خاصة لتسوية املسائل املتعلقة باملمتلكات يشارك فيها خرباء دوليون
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وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن جورجيا تنظم إمكانية              -٨٤
الوصول إىل أخبازيا وجنوب أوسيتيا وما ُيباشر فيهما من أنشطة اقتصادية مبوجب قانون صـارم               

، ال يزال العديـد   ٢٠٠٩وعلى الرغم من أن القانون قد ُعدل يف عام          . )١٦٨(لةبشأن األراضي احملت  
  .)١٦٩(من أحكامه مبهماً وقد يؤثر تأثرياً سلبياً على إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية

القانون األخبازي القائم   وأفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن           -٨٥
مييز ضد معظم السكان    ) ٢٠٠٥أكتوبر  /الصادر يف تشرين األول   (واطنة  حبكم الواقع بشأن امل   

إذ ُيشترط حيازة بطاقة    .  أو يف أعقابه   ١٩٩٣غري األخباز الذين غادروا أخبازيا إبان نزاع عام         
احلصول على رخـصة  أو هوية أخبازية من أجل مباشرة أنشطة من قبيل فتح حساب مصريف         

بشراء وبيع عقـارات    " للمواطنني األخباز " ُيسمح حالياً إال     قيادة أو شهادة مدرسية، بينما ال     
  . )١٧٠(يف أخبازيا

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باخلطوات اإلجيابية اليت اُتخذت، فقد          أقّرتويف حني     -٨٦
 بشأن عدم متتع السكان املقيمني يف أخبازيا وجنوب أوسيتيا متتعـاً كـامالً   أعربت عن قلقها 

  .)١٧١(دبأحكام العه
ة التدريس يف مدارس مقاطعة غايل      ـ، أشار األمني العام إىل أن لغ      ٢٠٠٨ويف عام     -٨٧
، بدأ تدريس مواد التاريخ واجلغرافيا والثقافـة        ٢٠٠٨سبتمرب  /ففي أيلول . تزال مثار قلق   ال

كما دخل  . غايل السفلى  مدارس مقاطعة     يف - درَّس مجيعها باللغة الروسية    اليت تُ  - األخبازية
 غري أن. روسية يف املعامالت اإلداريةستخدام اللغة الحلفاظ على ااب الشرط القاضي  النفاذحيز  

 وشددت املفوضة .)١٧٢(درَّس باللغة اجلورجية ظلت هبذه اللغةباملواد اليت تُ ذات الصلة   الوثائق  
  . )١٧٣(السامية على أمهية توفري التعليم باللغات األم للسكان

    والعقباتضل املمارسات والتحدياتزات وأفاجنإلا  - ثالثاً  
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رد متابعة من الدولة بشأن تنفيذ قانون مكافحة               -٨٨

وطلبت جلنـة مناهـضة   . )١٧٤(احلريةالعنف املرتيل وحتسني أوضاع األشخاص احملرومني من      
التعذيب رد متابعة على التوصيات املتعلقة بإفراط موظفي إنفاذ القوانني يف استخدام القـوة،              
وحق احملتجزين يف إعالمهم حبقوقهم، وحاالت الوفيـات يف احلـبس، ومحايـة النـساء               
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 يف ما يتصل بـسن      كما طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري رد متابعة        . )١٧٥(احملتجزات
  . )١٧٦(تشريعات حمددة حلماية األقليات ومتتع غري املواطنني يف جورجيا حبقوقهم

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  ال ينطبق

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2009 
(ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/   

2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance  
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 
that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.   

4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including 
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Georgia before the 
Human Rights Council, as contained in an aide memoire dated 12 April 2006 sent by the Permanent 
Mission of Georgia to the United Nations, available at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/georgia.pdf. 

5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
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Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative 
to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 
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