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 املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال
 الدورة احلادية والتسعون

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢ -أكتوبر / تشرين األول١٥جنيف، 

 ملقدمة من الدول األطرافالنظر يف التقارير ا
  من العهد٤٠مبوجب املادة 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 جورجيا

 ٢٤٨٣ يف جلستيها    (CCPR/C/GEO/3)نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الـدوري الثالث املقدم من جورجيا               -١
، واعتمدت املالحظات   ٢٠٠٧وبر  أكت/ تشرين األول  ١٦ و ١٥املعقودتـني يف    ) 2484 و CCPR/C/SR.2483 (٢٤٨٤و

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٦، املعقودة يف (CCPR/C/SR.2500) ٢٥٠٠اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف يف الوقت احملدد تقريرها الدوري الثالث الذي يتضمن معلومات               -٢
لت منذ النظر يف التقرير الدوري الثاين، يف ضوء بعض املالحظات اخلتامية            مفـيدة ومفصـلة بشأن التطورات اليت حص       

وتشـيد حبضور وفد مؤلف من خرباء خمتصني يف شىت امليادين املتصلة بالعهد وبردود الدولة الطرف الشفوية                 . السـابقة 
 .قرير الدولة الطرفواخلطية على املسائل اليت أثارهتا اللجنة ودواعي القلق اليت أعربت عنها أثناء دراسة ت

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحب اللجنة بالتغيريات التشريعية واملؤسسية اهلامة والواسعة النطاق اليت أجرهتا الدولة الطرف خالل السنوات               -٣
 .٢٠٠٢املشمولة بالتقرير، وذلك بغية تعزيز سيادة القانون، ويف ضوء بعض التوصيات اليت قدمتها اللجنة عام 
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مناهضة التعذيب   إىل الربوتوكول االختياري التفاقية      ٢٠٠٦حـب اللجنة بانضمام جورجيا يف عام        وتر -٤
 ٧، وهو ما من شأنه أن يكفل مراعاة املادة          وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

 .من العهد على حنو أفضل

، وتشجع الدولة   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩كات يف   وترحـب اللجـنة باعتماد قانون رد املمتل        -٥
 .الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذه فوراً

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

القتها الدولة الطرف يف تنفيذ العهد يف إقليم أخبازيا         اليت  إن اللجـنة، إذ حتـيط عـلماً بالصـعوبات            -٦
يا، وتعترف باخلطوات اإلجيابية املتخذة لكفالة محاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد            جنوب أوسيت /وتسخينفايل

ملن يعيشون يف األقاليم اليت ال ختضع حالياً لسلطتها، مبا يف ذلك تشجيع آليات اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة                  
حلاكمة فعلياً هناك، تعرب عن قلقها اليت دعيت إىل جورجيا لزيارة هذه األقاليم والدخول يف حوار مع السلطات ا

 )٢ و١املادتان . (من أن السكان املعنيني ال يتمتعون متتعاً كامالً بأحكام العهد

على الدولة الطرف أن تواصل اختاذ مجيع التدابري املمكنة، دون متييز، من أجل تعزيز محاية السلطات                
تيا لسكان هذه األقاليم وفق ما ينص عليه        جنوب أوسي / يف إقليم أخبازيا وتسخينفايل    ًاحلاكمـة فعليا  

 .وعلى الدولة الطرف أن تكفل للوكاالت الدولية العمل دون عراقيل. العهد

القانون املتعلق بقضايا    على   ٢٠٠٧أبريل  /التعديالت اليت أُدِخلت يف نيسان    ) أ: (وتـدرك اللجنة ما يلي     -٧
اإلجراء اجلديد للطعن يف قرارات     ) ب(قامة املؤقتة؛ و  ، والـيت متنح الالجئني املسجلني يف جورجيا اإل        الالجـئني 

غري أن اللجنة ال تزال قلقة إذ إن التشريع احلايل ال يضمن كامالً احترام مبدأ               . الترحيل اليت يصدرها املدعي العام    
 )٧ و٦ و٢املواد . (عدم اإلعادة القسرية

 :على الدولة الطرف

لة تكفل أالَّ يعاد أي شخص إىل بلد تتوافر         أن تعتمد ضوابط تشريعية وإجرائية فعا      )أ( 
 وفيه مربرات قوية تدعو إىل االعتقاد بأنه يواجه خطر حرمانه من احلياة تعسفاً أو التعرض للتعذيب أ        

 ؛غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اللجوء، وأن تنشئ آلية    أن توفـر التدريب حلرس احلدود يف جمال حقوق ملتمسي            )ب( 
 .لتسريع عملية إحالة حرس احلدود ملتمسي اللجوء إىل السلطات املعنية باللجوء

مايو / ودعمهم الذي اعُتِمد يف أيار     بقانون مكافحة العنف املرتيل ووقاية ضحاياه     وإذ تعـترف اللجـنة       -٨
رضن يف جورجيا للعنف، وال سيما العنف   ، تظل قلقة إزاء العدد الذي ال يزال كبرياً من النساء الالئي يتع            ٢٠٠٦

وتالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف . املرتيل، فضالً عن عدم كفاية التدابري واخلدمات املتاحة حلماية الضحايا
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ترى أن املنظمات غري احلكومية هي املسؤولة أساساً عن إنشاء وإدارة مآوي ضحايا العنف املرتيل دون أن توفر هلا 
 )٢٦ و٢٣ و٣املواد . (ناسبالتمويل امل

 :، ويشمل ذلك٢٠٠٦على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية لتنفيذ قانون عام 

إنشـاء آلية لتجميع بيانات بشأن حوادث العنف املرتيل مصنفة حسب عوامل منها              )أ( 
.  قضائية نوع اجلنس والسن والعالقة األسرية للضحايا باجلناة، فضالً عما مت من حتقيقات ومالحقات            

 وينبغي تعميم هذه املعلومات؛

التحقيق على الفور يف الشكاوى املتعلقة بالعنف املرتيل وغري ذلك من أعمال العنف              )ب( 
 ضد املرأة، من قبيل اختطاف العرائس واالغتصاب، ومباشرة اإلجراءات اجلنائية يف حق اجلناة؛

 املرتيل، مبا يف ذلك إنشاء عدد كاف     اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية ضحايا العنف       )ج( 
 .من املآوي املناسبة على نطاق البلد

. وينتاب اللجنة القلق إزاء االدعاءات بوقوع وفيات بسبب إفراط الشرطة وموظفي السجون يف استخدام القوة               -٩
، حيث ُيدعى  ٢٠٠٦مارس  / يف آذار  ٥وتشعر بالقلق على وجه اخلصوص إزاء التمرد الذي حصل يف سجن تبيليسي رقم              

 )٦املادة . (وفاة سبعة نزالء على األقل

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري صارمة للقضاء على مجيع أشكال استخدام موظفي إنفاذ القوانني               
 :وينبغي على وجه اخلصوص. املفرط للقوة

انني ن تكفل التحقيق الفوري والرتيه يف الشكاوى املتعلقة بأعمال موظفي إنفاذ القوأ )أ( 
 يف سجن   ٢٠٠٦وأن تعمم نتائج هذه التحقيقات، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتمرد الذي حصل عام              

 ؛٥تبيليسي رقم 

 أن تباشر اإلجراءات اجلنائية يف حق اجلناة املشتبه فيهم؛ )ب( 

أن توفر التدريب لضباط إنفاذ القوانني فيما يتعلق بالطابع اجلنائي لالستخدام املفرط  )ج( 
ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف . بدأ توخي التناسب لدى استخدام القوةللقوة ومب

مـبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ              إىل  
 ؛١٩٩٠ لعام القوانني

 .أو أسرهم/أن تقدم التعويضات للضحايا و )د( 

على صعيد الرصد من أجل تعزيز ولجنة مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري تشريعية وقضائية وإذ تعترف ال -١٠
الضمانات ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة وباالخنفاض اهلام الدعاءات تعرض من هم رهن االعتقال 
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رطة ألفعال املعاملة السيئة، وخباصة     هلذا النوع من املعاملة، إال أهنا تأسف الستمرار ورود تقارير عن اقتراف الش            
 )٩ و٧ و٢املواد . (لدى القبض على املشتبه هبم

 :ينبغي على الدولة الطرف

أن تكفل التحقيق الفوري والرتيه يف الشكاوى املتعلقة مبزاعم التعرض للتعذيب وغريه من         )أ( 
 شتبه فيهم؛ضروب املعاملة السيئة، وأن تباشر اإلجراءات اجلنائية يف حق اجلناة امل

 أن تكفل اجلرب املناسب للضحايا؛ )ب( 

االختياري التفاقية   للربوتوكول   ًأن تنشئ أليات وطنية مستقلة وخمتصة ملنع التعذيب، وفقا         )ج( 
، مثل املكتب احلايل مناهضـة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

 ؛لقضائيةامي املساعدة احمل

أن تواصل وضع خطة عمل شاملة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف               )د( 
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من       السـنوات القادمة، آخذةً يف االعتبار التوصيات اليت قدمها          

 .٢٠٠٥ته إىل جورجيا عام  عقب زيارضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وإذ تالحـظ اللجـنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني معاملة السجناء، من قبيل بناء السجن                  -١١
، تظل قلقة إزاء استمرار األوضاع السيئة يف عدد من السجون يف الدولة             )تبيليسي(اجلديـد يف مقاطعـة غلداين       

عف احلصص الغذائية وسوء نوعيتها وعدم كفاية ما ينفذ إىل الداخل من الطرف، مثل شدة االكتظاظ بالرتالء وض
الضـوء الطبـيعي واهلـواء النقي وعدم كفاية شروط النظافة الصحية الشخصية، وإزاء العدد الكبري من وفيات           

 )١٠ادة امل. (السجناء اليت ُيدعى أهنا تعود إىل أحوال السجون اليت ترقى إىل مستوى املعاملة السيئة يف بعضها

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية حازمة وإجيابية ومنسَّقة لتحسني أحوال مجيع احملرومني من               
قواعد األمم املتحدة النموذجية حريتهم قبل احملاكمة وبعد اإلدانة، تستويف مجيع الشروط املوضحة يف 

. ر ملشكل شدة االكتظاظ   وينبغي على وجه اخلصوص وضع حد على الفو       . ملعاملة السجناء الدنـيا   
 .وباإلضافة إىل ذلك، جيب على الدولة الطرف أن تنفذ مبدأ بدائل السجن

وإذ تـدرك اللجنة اعتماد الدولة الطرف لالستراتيجية الرامية إىل متكني املشردين داخلياً من أن يعيشوا                 -١٢
ية إىل إعداد خطة عمل يف هذا الصدد، حياة عادية مع احتفاظهم يف الوقت نفسه حبقهم يف العودة، وجهودها الرام

فضالً عن التدابري املتخذة لتهيئة ظروف عودهتم الطوعية إىل أماكن إقامتهم الدائمة، فإهنا تأسف ملا أفادته التقارير 
مـن حـاالت اإلخالء القسري من املراكز اجلماعية يف مناطق تبيليسي وكوتايسي وأدجارا دون قرار صادر عن     

.  األشخاص املعنيني، ودون احلصول على التعويض املناسب والدعم من الوكاالت احلكومية           حمكمـة أو موافقـة    
 )٢٦ و١٢املادتان (
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ينـبغي أن حترص الدولة الطرف على تنظيم خصخصة املراكز اجلماعية على النحو الواجب، واختاذ               
كما جيب على   . قبل يف املست  ًمجـيع التدابري الالزمة ملنع حاالت اإلخالء القسري للمشردين داخليا         

 متمشية بالكامل مع    ًالدولـة الطرف أن حترص على أن تكون خطة العمل اخلاصة باملشردين داخليا            
 .أحكام العهد، وخباصة مع مبدأي طوعية العودة وعدم التمييز

 تزال وإذ حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً إلصالح القضاء وزيادة كفاءته، ال -١٣
 )١٤املادة . (قلقة إزاء التدخل يف استقالليته ومشكلة الفساد القضائي

وينبغي على وجه اخلصوص أن تتخذ . على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان استقالل القضاء      
تدابـري للقضاء على مجيع أشكال التدخل يف القضاء وكفالة إجراء حتقيقات فورية شاملة ومستقلة               

 ادعاءات التدخل يف القضاء، مبا يف ذلك عن طريق الرشوة؛ وأن تالحق وتعاقب              ونـزيهة يف مجـيع    
 .اجلناة، مبن فيهم القضاة الذين حيتمل تواطؤهم

وتأسـف اللجنة لعدم وجود ما يكفي من التثقيف للقضاة ولكوهنم ال يتلقون عموماً التدريب يف جمال                  -١٤
 .ن اإلنفاذ املباشر للحقوق املعترف هبا يف العهد ضئيل جداًالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويترتب على ذلك أ

وينبغي . عـلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل تثقيف القضاة لضمان إقامة العدل بكفاية             
على وجه اخلصوص أن توفر التدريب خبصوص العهد وآثاره على تفسري الدستور والتشريعات احمللية، 

 .إجراءات القضاء مع التزاماهتا مبوجب العهدوذلك بغية ضمان توافق مجيع 

وتالحـظ اللجنة أن مركز الكيان القانوين العام، كما أوضحت الدولة الطرف، ممنوح حصراً للكنيسة                -١٥
غري أن اللجنة يقلقها أن اختالف وضع اجلماعات الدينية . األرثوذكسية اجلورجية نظراً لعوامل تارخيية واجتماعية

وتأسف لعدم تسوية املشاكل املتصلة بإعادة أماكن العبادة وما يتصل هبا من             .ىل التمييز األخـرى قـد يؤدي إ     
 )١٨املادة . (ممتلكات األقليات الدينية اليت صودرت إبان احلقبة الشيوعية

يـتعني عـلى الدولـة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان املساواة يف التمتع باحلق يف حرية الدين أو            
وعلى الدولة  .  من العهد  ١٨لى أن تطابق قوانينها وممارساهتا بالكامل املادة        املعـتقد، وأن حترص ع    

 .الطرف معاجلة املشاكل املتصلة مبصادرة أماكن العبادة وما يتصل هبا من ممتلكات األقليات الدينية

ون يف  وتعرب اللجنة عن قلقها إذ مل حتقق الدولة الطرف كما ينبغي يف املضايقات اليت تعرض هلا صحفي                 -١٦
 )١٩املادة . (جورجيا

على الدولة الطرف أن تكفل حرية التعبري وحرية الصحافة وغريها من وسائط اإلعالم وأن حترص على أن                 
 .جيري على الفور التحقيق يف الشكاوى اليت ُتقدَّم يف هذا الصدد وعلى مالحقة اجلناة ومعاقبتهم

هها األقليات يف التمتع حبقوقها الثقافية وإزاء تدين مستوى وال تـزال اللجنة قلقة إزاء العراقيل اليت تواج    -١٧
وإذ تعترف اللجنة بأنه ال يوجد حظر على استعمال لغات األقليات يف اجملال اخلاص              . التمثيل السياسي لألقليات  
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ن يؤدي إىل وبأن لغات األقليات ُتدرَّس يف املدارس، فإهنا تشعر بالقلق من أن عدم معرفة اللغة اجلورجية من شأنه أ
 )٢٦ و٢٥املادتان . (هتميش األقليات ونقص متثيلها يف خمتلف اجملاالت العامة واخلاصة

 :على الدولة الطرفينبغي 

 احمللي أن تـنظر يف إمكانـية السماح لألقليات باستخدام لغتها على صعيد احلكم             )أ( 
 ؛حملليةاواإلدارة 

كفي من التمثيل واملشاركة السياسيني     أن تـتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان ما ي         )ب( 
ويتعني على  . عرفتها للغة اجلورجية  لألقلـيات، وال سيما اجلماعات األرمينية واألذرية، ولتحسني م        

 الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للقضاء على املمارسات التمييزية القائمة على اللغة؛

ذا الغرض، ينبغي أن تدخل     وهل. أن تشجع على إدماج األقليات يف اجملتمع اجلورجي        )ج( 
 يف حوار مع اجلماعات املعنية واجملتمع املدين الذي يهتم بقضايا األقليات؛

أن تعـتمد مؤشـرات ومقاييس لتحديد ما إذا كانت أهداف مناهضة التمييز ذات         )د( 
 .الصلة قد حتققت

. الدوري الرابع جلورجيا   كموعد لتقدمي التقرير     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١وحتـدد اللجـنة تاريخ       -١٨
وتطلـب تعمـيم التقرير الدويل الثالث للدولة الطرف وهذه املالحظات اخلتامية على اجلمهور وعلى السلطات                

وينبغي توزيع نسخ ورقية من هاتني الوثيقتني على اجلامعات واملكتبات العامة           . القضـائية والتشريعية واإلدارية   
كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه املالحظات   . األخرى ذات الصلة  واملكتبة الربملانية ومجيع األماكن     

ومن املستحسن توزيع ملخص    . اخلتامـية عـلى منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد            
 .للتقرير وللمالحظات اخلتامية على األقليات بلغاهتا

جيب على الدولة الطرف أن تقدم يف غضون        النظام الداخلي للجنة،     من   ٧١ادة   من امل  ٥فقرة   لل ووفقـاً  -١٩
وتطلب من الدولة الطرف أن .  أعاله١١ و٩ و٨سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

 .تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن باقي توصياهتا وبشأن تنفيذ العهد ككل

- - - - - 


