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       مقدمة    
                                                                                عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              - ١

    ٢٤                    يف الفترة مـن             العاشرة          ، دورته       ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥              حقوق اإلنسان   
              يف اجللـسة            جورجيـا     ُ                   واسُتعرضت احلالة يف      .    ٢٠١١       فرباير   /       شباط  ٤       إىل        يناير /          نون الثاين   كا

                  نائب وزير اخلارجية         جورجيا            وترأس وفد  .    ٢٠١١       يناير /           كانون الثاين    ٢٨              املعقودة يف          التاسعة
          الثالثـة               يف جلسته          جورجيا                                          واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن         .                       السيد سريجي كابانادزي  

    .     ٢٠١١      فرباير  /            األول من شباط     دة يف        املعقو    عشرة
                                                    اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل          ،    ٢٠١٠       يونيه   /         حزيران   ٢١    ويف    - ٢
   .         واملكسيك        الكامريون و          أوكرانيا  :                              لتيسـري استعراض احلالة يف جورجيا  )               اجملموعة الثالثية (
             لية ألغـراض                         ، صدرت الوثائق التا    ١ / ٥                     من مرفق القرار       ١٥    ً                  وعمالً بأحكام الفقرة      - ٣

   :                      استعراض احلالة يف جورجيا
ــين   ) أ (   ــر وط ــدم   /             تقري ــي مق ــرض خط ــاً                    ع ــرة     ً   وفق     ) أ (  ١٥           للفق

A/HRC/WG.6/10/GEO/1)و    (A/HRC/WG.6/10/GEO/1/Corr.1؛   
                                                                      جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان             ) ب (  

   ؛ (A/HRC/WG.6/10/GEO/2 ) ) ب (  ١٥         للفقرة     ً وفقاً
   ) ج (  ١٥             للفقـرة        ً   وفقـاً                                                موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           ) ج (  

(A/HRC/WG.6/10/GEO/3).   
                                                               ً             وأحيلت إىل جورجيا عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل مـن        - ٤

       سويسرا  و        السويد   و          سلوفينيا      و        الدامنرك    و                   اجلمهورية التشيكية  و        بلجيكا   و        أملانيا      و              االحتاد الروسي 
     وهذه   .       هولندا و         النرويج   و                                                      اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        و          ليتوانيا   و      كندا   و

    .                                                            األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

                            موجز مداوالت عملية االستعراض  -   ً أوالً   

                                         عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -    ألف   
                              ، التقرير الـوطين جلورجيـا                                        كابانادزي، نائب وزير اخلارجية               السيد سريجي      عرض    - ٥

    .       ُ                                                                الذي أُعد يف إطار عملية شاملة مشتركة بني الوكاالت ومبشاركة هيئات اجملتمع املدين



A/HRC/17/11 

GE.11-11819 4 

              وقـد عـززت      .                                                            وقال الوفد إن دستور جورجيا يصون حقوق اإلنسان واحلريات          - ٦
          وهنـضت           الفـروع            ني خمتلـف                       توازن السلطة ب       ٢٠١٠                                   التعديالت الدستورية املعتمدة سنة     

   .                            منها تعيني القضاة مدى احلياة      بوسائل                 باستقاللية القضاء 
                                        توافق التشريعات مع حقوق اإلنـسان             مدى   ّ                                وقّيمت احملكمة الدستورية يف جورجيا      - ٧

    .        واحلريات
  .     ٢٠٠٧       سـنة     "    ألف "            ضمن الفئة       ١٩٩٦   ُ                                      واعُتمد مكتب أمني املظامل املنشأ يف سنة          - ٨

ُ       ، ُعني امل      ٢٠٠٨         ويف سنة                                                            اآللية الوقائية الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكـول                    كتب بصفته     
                                                                                            االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

   .                         ، نشرت اآللية تقريرها األول    ٢٠١٠       ويف سنة   .                     الالإنسانية أو املهينة
                    قوانني حقوق اإلنسان              واالندماج املدين                                    اللجنة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان    ّ    وسّنت    - ٩

                               حقوق اإلنسان خمتلف اجملـالس      ُ         ُتشرف على                          وعلى املستوى التنفيذي،      .                ورصدت احترامها 
   .                 رصد حقوق اإلنسان      ووحدات                   املشتركة بني الوكاالت 

                                                                                  وإثر إصالح النظام القضائي، ارتفع عدد القضاة احملترفني، وتطور اهليكل القضائي،             -  ١٠
                                                      كما تعززت ثقة اجلمهور بنظام احملاكم ويتجلى ذلك يف           .               وء إىل القضاء                  وحتسنت سبل اللج  

                       راضـون عـن              املتقاضـني                          يف املائة من جممـوع         ٧١                       ّ           االستقصاءات األخرية اليت بّينت أن      
   .           خدمات احملاكم

  ُ                                                                                وأُدخلت إصالحات على نظام العدالة اجلنائية بقيادة اجمللس املعين بإصالح العدالـة              -  ١١
    .        اجلنائية
  ّ              وغّيـر قـانون      .                وقانون احلبس                          قانون اإلجراءات اجلنائية      ُ      ، اعُتمد       ٢٠٠٩        يف سنة    و  -  ١٢

                                  إىل مبادئ احملاكمـة احلـضورية               ً   استناداً                                  نظام اإلجراءات القانونية القائم                      اإلجراءات اجلنائية   
                                    وكان هناك اهتمام خاص بتحسني سبل        .        حملفني  ة      هيئ     أمام        احملاكمة                          وتساوي وسائل الدفاع و   

                                             ويصون قانون احلبس حقوق السجناء وينص على         .                      قضائي عادل وفعال                     االستفادة من نظام  
    .           يف السجون      األوضاع    حتسني 
            الـسلطة        مبـنح                كتظاظ السجون                  ملعاجلة مشكلة ا      ً ياً           استراتيج    ً هنجاً           جورجيا         واتبعت  -  ١٣
                 عقوبات بديلـة،        فرض      و  ،                           وتعزيز برامج جتنيب القضاء      ،                              للنيابة يف حتريك الدعاوى          قديرية   الت

    .                فراج حتت املراقبة  اإل  م              وزيادة استخدا
        لتعديالت          ونتيجة ل   .                                             احترامه ملبدأ حرية تكوين اجلمعيات والتجمع           ً جمدداً     وفد    ال      وأكد    -  ١٤

                                           اللجنة األوروبية إلقامة الدميقراطية عن       ا      حبت هب       اليت ر        ظاهر،     الت    و       التجمع                   األخرية على قانون    
           أكثـر                 شريعات اجلورجية    الت       أصبحت     ،   "    مهمة      خطوة   "          واعتربهتا  )             جلنة البندقية  (               طريق القانون   
    .             عايري الدولية            مواءمة مع امل
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      إدارة     جمال           واسعة يف   ية     تدريب      برامج            تستفيد من                          وكاالت إنفاذ القانون       إن          الوفد       وقال  -  ١٥
    .      احلشود
           إىل هيئـة          يـون       التلفز و      ذاعة   إل ا          مؤسسة  ل   ّ   حوّ        الذي                            اعتمدت جورجيا قانون البث    و  -  ١٦

    .  ة   الي  امل و      دارية    واإل    ية  ير    لتحر    ية ا     ستقالل  اال       وضمن           لبث اإلذاعي      عامة ل
 BBC    وC-SPAN      حمطـيت                علـى غـرار          جديدة         سياسية           تلفزيونية   حمطة    ُ    وأُطلقت  -  ١٧

Parliament    أي         دون                الـسياسية      حداث  األ     ميع   جل               تغطية حية                  قدم هذه احملطة       ، وت     ٢٠١٠     عام   
    .                     تدخل من هيئة التحرير

                    جـراءات اجلنائيـة                   يكفل قانون اإل   و  .        جرمية       التشهري        مل يعد         ٢٠٠٤     عام         من          ً وابتداًء  -  ١٨
    .   ات       التحقيق      جراء إ                         ملؤسسات وسائل اإلعالم أثناء      أفضل      محاية 
        علـى   ،             البث اإلقليمية      هيئات            مبا يف ذلك    ية،         التلفزيون           حصلت احملطات    ،      ٢٠١٠   يف   و  -  ١٩
    .       ضرييب   عفو
  ،     ٢٠٠٤          يف عـام     و  .     ١٩٩٤                                                   انضمت جورجيا إىل اتفاقية حقوق الطفل يف عـام           و  -  ٢٠
                         األطفـال           رعايـة    ل                خطـة العمـل            مشلـت    و  .       األطفال      عاية                         عملية إصالح نظام ر     ت   طلق  ان

                              األقليات واألطفـال املـشردين                 املنتمني إىل    و       إلعاقة      ا    ذوي           األطفال       ٢٠١١-    ٢٠٠٨        للفترة
   ً اً            جورجيا إصالح  ُ      وُتجري    .       األطفال          يف أوساط                          مكافحة الفقر والعنف               ركزت على       و  ،      ً داخلياً
    .               رعاية األطفال  ات    مؤسس    على 
                     يف             ، جورجيـا               يف أخبازيـا                                      موجتني مـن الـتطهري العرقـي              أن                 وأشار الوفد إىل    -  ٢١
        أديتـا     ،      ٢٠٠٨        عام         جورجيا   ،                  أوسيتيا اجلنوبية  /        تسخينفايل          إقليم       مث يف       ١٩٩٣-    ١٩٩١        الفترة

            ضعت جورجيا       قد و  و  .                                            نصف مليون شخص، معظمهم داخل جورجيا                يناهز              إىل تشريد ما  
                                  مبشاركة اجملتمع املـدين واملـشردين           ً لياً   داخ         املشردين                وطنيتني بشأن                          استراتيجية وخطة عمل    

    .                          أنفسهم واملنظمات الدولية      ً داخلياً
                 اليت تعيش يف         ً داخلياً           املشردة               أسرة من األسر      ١٧     ٠٠٠   ت      ، تلق  ٠   ٢٠١           حبلول عام    و  -  ٢٢

ـ       وحصل   .       لفائدهتا     تها      ملكي ُ      وُنقلت                أعيد إصالحها    ً اً                 مراكز مجاعية شقق          أسـرة     ٨     ٠٠٠   و     حن
              ،           ق فرديـة             أو شـق               على مـساكن        ٢٠٠٨        عام          وروسيا                         نتيجة للحرب بني جورجيا     ُ   ِّ ُشردِّت

         علـى         ً داخلياً       مشردة        أسرة   ٥     ٠٠٠                وحصل أكثر من      .   دف        حمددة اهل                مساعدة مالية        على      أو  
    .                   خمصصات وأراض زراعية

                     الوطنيان بـشأن              وخطة العمل            التصور        ويكفل  .                            الدستور مبدأ عدم التمييز          ويصون    -  ٢٣
        منـاهج           ووضـعت     .              حقوق األقليات       محاية        ٢٠٠٩     عام             املعتمدان                          التسامح واالندماج املدين  

       لتلقني            خذت خطوات      ُ واُت  .               تعزيز التسامح       بغية                     الكتب املدرسية      نت س   ُ   وحُ        حمدثة      وطنية        دراسية  
    .             لغات األقليات ب                برامج إخبارية         العامة    ذاعة  اإل     هيئة       وتبث  .        الوطنية      قليات   لأل              اللغة اجلورجية 
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                               التعليم تتمثل يف ختـصيص حـصص       َّ                                      وأقرَّت إجراءات إجيابية فيما يتعلق مبؤسسات      -  ٢٤
            امتحـان يف                     علـى أسـاس                                  ُ                            للطالب املنتمني إىل األقليات الذين ُيقبلون يف هذه املؤسسات        

     .                                            باللغات األزيرية واألرمينية واألوسيتية واألخبازيةُ     ُيجرى                القدرات العامة 
ـ                 اليت يفرضها          اإلجيابية   ت         بااللتزاما           جورجيا    ت    َّ وأقرَّ  -  ٢٥    وق                                 القانون الدويل حلمايـة حق

  ،                 أوسيتيا اجلنوبية  /        تسخينفايل       إقليم   و           ، جورجيا         أخبازيا    ها           مبا في           أقاليمها،                      اإلنسان يف مجيع أحناء     
  .                          بلد آخر هلـاتني املنطقـتني          احتالل      إىل         ً   نظراً                                     غري أهنا كانت عاجزة عن الوفاء هبا        .       جورجيا

   . )١ (  تني ق      املنط    هاتني                                     آليات فعالة لضمان محاية حقوق اإلنسان يف     أية       غياب               وشدد الوفد على 
                          من جورجيا تثري قلـق         قتني       املنط     هاتني                                             وأشار الوفد إىل أن حالة حقوق اإلنسان يف           -  ٢٦

                                                      وثائق األمم املتحدة على ضرورة محاية حقوق اإلنـسان                  ت خمتلف      شدد     فقد    .             اجملتمع الدويل 
    .          والالجئني      ً داخلياً                              العودة اآلمنة والكرمية للمشردين     على    و   هما  في

__________           

1 The Russian Federation made the following point of order: the Republic of Abkhazia and the 

Republic of South Ossetia are independent States. Therefore the human rights situation in these 

two countries cannot be subject to discussion within the UPR of Georgia. The allegations of 

Georgia about the occupation of the mentioned territories are absurd. Russia does not exercise 

authority in the said countries and does not control their governing bodies, which have been 

formed by democratic means. In this regard we request you to call on the delegation of Georgia 

not to politicize the situation, but to do what it is supposed to do – consider the human rights 

violations in Georgia. We request to fully reflect this statement in the report of our session. 

 In response, Georgia made a point of order objecting to the point of order raised by the delegation 

of Russian Federation. The Georgian Delegation stressed that it wanted to focus discussions 

strictly on the human rights and that it was unfortunate that Russia was trying to politicize the 

process. It was no secret that Russia challenged Georgia’s territorial integrity, even though 

Georgia’s territorial integrity and sovereignty was recognized by the international community 

which was adequately reflected in the United Nations documents, including all Security Council 

resolutions adopted on the situation in Georgia since 1993 and all United Nations General 

Assembly resolutions adopted since 2008. Georgia called on Russia to respect the very essence of 

the Human Rights Council and concentrate on issues related to human rights.  The Georgian side 

was ready to engage in a constructive discussion and reflect on all issues related to the human 

rights record in its country. 

  Subsequently, the President recalled all delegations that, as per rule 113 of the rules of procedure, 

a point of order should focus on procedural matters. Debating of territorial issues was a substantive 

exercise. Moreover, those issues were more appropriately dealt with in other forums. The Working 

Group on the Universal Periodic Review was not the competent body to discuss issues of a 

political or territorial nature. Consequently, he invited all delegations to focus on human rights 

issues, in the context of their statements. In that regard, he also reiterated that all States were 

entitled to their views. He asked that those be voiced in a respectful manner. He also appealed to 

all concerned to refrain from using the review to deal with bilateral issues as that ultimately 

undermined the principles of universality and goals of this mechanism. 
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    تني                        ضد اجلورجيني يف املنطق     ي   ييز       بشكل مت       مارس       ُ  اليت تُ               القانونية            لقيود غري  ا          الوفد       والحظ  -  ٢٧
    احلق          وانتهاك     ،           والنهب            العرقية،        اجلماعات       ف ضد                                     ومشلت انتهاكات حقوق اإلنسان العن      .   تني    احملتل
  .            القـسري             ، والتجنيس                                        حرية التنقل واإلقامة، وتدمري املمتلكات               ، وإعاقة                        األمن واحلقوق الدينية     يف  

    .  ي    جورج              لألشخاص من أصل                        إىل منع عودة آمنة وكرمية                 وهتدف هذه األعمال 
    .   تني      احملتل  تني                  قوق امللكية يف املنطق حل         انتهاكات      من      ً مؤخراً      ا حصل  مب        الوفد  ر   ّ وذكّ  -  ٢٨
        خبـصوص                             يؤكد على حتقيق النتـائج                                             خري، دعا رئيس الوفد إىل حوار بناء           يف األ  و  -  ٢٩

    .         الوفود   بعض       من قبل      قاش  لن ل         املزيف     تسييس  ال                  حقوق اإلنسان، وجتنب 

                                             احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض   -   باء  
                     أثناء احلـوار يف      ة  دم   املق          التوصيات        وترد    .                   احلوار التفاعلي          أثناء           ببيانات      ً   وفداً   ٥٤     أدىل    -  ٣٠

   يف                                البناءة للحكومة اجلورجيـة              باملشاركة                    عدد من الوفود          وأشاد  .                    من هذا التقرير        الثاين       الفصل  
         اجملتمع         فيها     شارك     اليت                                                       ي الشامل، وأثىن على عملية إعداد التقرير الوطين                              آلية االستعراض الدور  

      فـصل    امل     عرض    ال        على            جورجيا    وفد             هذه الوفود      ت    وشكر  .  ن و                          املدين وأصحاب املصلحة اآلخر   
                   ختلـف اإلجنـازات    مل      هـا      رتياح ا            وأعربت عن   .           املطروحة       األسئلة        على        ردوده      وعلى           واملستنري
    .        القائمة               رغم التحديات    تها                        تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي                   منذ االستقالل يف جمال     ّ  املتحقّقة

ّ     عّززت                                    إدخال تعديالت على الدستور اجلورجي     ب              رحبت اجلزائر    و  -  ٣١                    استقالل اجلهـاز      
                                        يف معظم اتفاقيات حقـوق اإلنـسان           ً طرفاً        جورجيا        لكون      ها     تقدير           أعربت عن    و  .        القضائي
        وقـدمت    .                 حلوار االجتمـاعي                               إضفاء الطابع املؤسسي على ا                 الرامية إىل           بادرات    امل    ب  ت    ورحب

    .             جلزائر توصيات ا
                   ها جورجيـا ضـد      ت    رتكب ا                             انتهاكات حقوق اإلنسان اليت         أن                       وأكد االحتاد الروسي      -  ٣٢

ُ               وقبله مل ختضع بعُد للتحقيـق           ٢٠٠٨                  أثناء صراع عام                                     سكان أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية       ويف   .               
        إىل أن                االحتاد الروسي                     يف جورجيا، أشار                 قوق اإلنسان          العامة حل       شاكل  امل    عن               معرض احلديث 

      آخـر        ً عدداً                  وذكر أن روسيا و     .   يا        موضوع               هذه املشاكل                 استعداد لتقييم            ليست على           جورجيا  
           احلديث عن                               اجلنوبية، وبالتايل ال ميكن              وأوسيتيا       خبازيا   أ                      ترف باستقالل مجهورييت      تع           من الدول   

        روسـيا      ام               وأضاف أن اهت    .       جورجيا          احلالة يف                     يف إطار استعراض              فيهما                  حقوق اإلنسان      حالة
    .            وقدم توصيات  .            وغري مقبول         دعاء كاذب ا   ن               اإلقليمني املذكوري   ل   حتال  با

                                               تقارير عن حاالت التدخل غري املشروع يف أنشطة            إىل                         اجلمهورية التشيكية          وأشارت  -  ٣٣
             والـضغط        ضـدهم                                               االعتداءات اجلسدية وغريها من أشكال الترهيب                استمرار            الصحفيني و 

    .          مت توصيات   وقد  .                         عليهم دون معاقبة املسؤولني
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ّ   وشّددت  -  ٣٤         ورحبـت     ".    ألف "           من الفئة       ض                    د مكتب أمني املظامل    ا    اعتم        على              أذربيجان   
       قام        إىل ما    ت   ر        كما أشا   .                لعنف ضد املرأة   ا         ومكافحة       الطفل                                  التدابري الرامية إىل محاية حقوق       ب

    .                أذربيجان توصيات      وقدمت   .              تعديل الدستور      ومنها   ،     مهمة               إصالحات قانونية    من           به البلد
    كما   .                      ملها مع اجملتمع املدين        ويف ع          اإلصالحات         املضي يف                      يطاليا جورجيا على     إ   ت      وشجع  -  ٣٥

                                            ممثل األمني العام املعين حبقـوق اإلنـسان              ً مؤخراً    ها                                  على النظر يف االقتراحات اليت قدم         ها      شجعت
   لب  ا ط                   املتخذة فيما خيص م          تدابري           عن ال                              ّ      والتمست احلصول على معلومات حمّدثة      .       ً داخلياً          للمشردين  
    .        صيانتها و        ممتلكات              ما يتصل هبا من                  أماكن العبادة و    لكية مب         املتعلقة           الدينية       األقليات

            التزامها         يعكس                اإلجراءات اخلاصة     إىل                        جورجيا لدعوة دائمة           توجيه     ن   إ            الربازيل        وقالت  -  ٣٦
       ً  ، فضالً       ً داخلياً         املشردين   ب                          إىل التحديات املتعلقة      ت     وأشار  .                                  نظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     مب

      ملعاجلة         املمكنة         تدابري    ال          النظر يف     إىل               دعت جورجيا    و  .                               والعنف القائم على نوع اجلنس               عن الفقر   
    .                    قدمت الربازيل توصيات و  .                  يف مؤسسات الدولة       العرقية                   اخنفاض متثيل األقليات 

            فيما خيـص               قوق اإلنسان            املعنية حب                              باملالحظات اخلتامية للجنة                   ً    سلوفينيا علماً   ت     وأحاط  -  ٣٧
                                                            بني مدة اخلدمة غري العسكرية البديلة واخلدمة العسكرية،              الفرق         سيما        ، وال      ً ضمريياً          املستنكفني  

     .                    قدمت سلوفينيا توصيات و  .      الفرق          ملعاجلة ذلك    ة   تخذ  امل          عن اخلطوات         استفسرت  و
     دعوة        توجيه                 التشريعات و         ات على     حتسين                ملا أدخلته من            جورجيا       على          ستونيا   إ   ت    وأثن  -  ٣٨

         لتعديالت ل                                     بشأن كيفية ضمان التنفيذ الرتيه                    وطلبت توضيحات   .                           دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   
           ة جورجيا     بادر مب        وأشادت  .                            ي وقانون التجمع والتظاهر               قانون اإلدار   ال     على        ٢٠٠٩           املدخلة يف 

      إزاء                   وأعربت عن قلقها      .                                                  استقالل وسائل اإلعالم وضمان الشفافية يف ملكيتها       ب            إىل النهوض 
    .   ات    إصالح                  ما أجراه البلد من     رغم                       استقالل اجلهاز القضائي

           املعارضني              وإزاء حماكمة                                                              أعربت فرنسا عن قلقها إزاء ادعاءات عدم استقالل القضاء           و  -  ٣٩
      جملـس     يف                       فوض حقوق اإلنـسان      م                   لتنفيذ توصيات     ة   تخذ  امل         التدابري               وتساءلت عن     .         السياسيني

     .                 قدمت فرنسا توصيات و  .     ٢٠٠٨         صراع عام       أثناء                           أوروبا بشأن األشخاص املختفني 
          ها أعربت         ، ولكن     ٢٠١٠                                          عتماد قانون املساواة بني اجلنسني يف عام         ا ب               رحبت بلغاريا    و  -  ٤٠
           فيما خيـص                                    القضاء على التمييز ضد املرأة               املعنية ب       لجنة    ال         ت عنها    ر ّ ّب               ذاهتا اليت ع          الشواغل    عن  

                         شاطر جلنة حقوق الطفـل              إهنا ت      ً أيضاً       وقالت    .                                     هنج شامل لتحقيق املساواة بني اجلنسني           غياب  
    .                 ت بلغاريا توصيات   قدم و  .         األطفال ل م      إزاء ع    ها   قلق
   من          القانون            إنفاذ        موظفي      إفالت   و                         قضايا اإلصالح الدستوري،        إىل                  وأشارت سويسرا     -  ٤١

   ،                ونظام السجون                اجلهاز القضائي      ضعف      إىل      ، و  ة               للقوة املفرط                   استخدامهم املزعوم        عن       العقاب
    .                   قدمت سويسرا توصيات و  .        اإلخالء                   وطريقة تنفيذ عمليات
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               قوق اإلنـسان،    حل       وطنية    ال     تها                   جورجيا إلنشاء مؤسس       على                    مجهورية مولدوفا     ت    وأثن  -  ٤٢
                                                        للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق           ً وفقاً  "    ألف   "  ُ                اعُتمدت ضمن الفئة       اليت  

    .                      مجهورية مولدوفا توصيات     قدمت  و   ).            مبادئ باريس   (   تها           اإلنسان ومحاي
                  الصكوك الدوليـة      ىل   إ            االنضمام          تنظر يف         جورجيا                  عما إذا كانت             اليابان           وتساءلت    -  ٤٣

                نفاذ القـانون    إ          موظفي                              وأعربت عن قلقها جتاه جلوء      .  ا      فيه     ً طرفاً         ليست                    حلقوق اإلنسان اليت  
                                             وعدم استقالل اجلهاز القـضائي، والفـساد،                التعذيب،        إزاء          لقوة، و      إىل ا                 وموظفي السجون   

    .                   قدمت اليابان توصية و  .                  انتهاك حقوق املرأة   عن                      والتقارير اليت تتحدث
                                     من أجل ضمان احلقوق االجتماعيـة         ها    اختاذ       املزمع         تدابري        عن ال       جيكا       بل         واستفسرت  -  ٤٤

            إىل التزام  ت     وأشار  .     ٢٠٠٨            وبعد صراع                        تسعينات القرن العشرين                       واالقتصادية للمشردين منذ
ـ    ة               ال تزال قلق     ها                           احترام حرية الصحافة ولكن    ب        جورجيا            لمحطـات                      التنـوع احملـدود ل       ن     م
    .                  قدمت بلجيكا توصية و  .            التلفزيونية

                                        على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        ً مؤخراً        جورجيا         تصديق   ب           رحبت قربص    و  -  ٤٥
                عن حاالت ترهيب              تقارير             وأشارت إىل   .                                                  الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      

                         لتنفيذ توصيات جلنـة           املتخذة                           عن التدابري التشريعية             واستفسرت  .  م                   املعارضة واعتقاهل       أعضاء
    .                قدمت قربص توصيات و  .               محاية األقليات    بشأن        العنصري                    القضاء على التمييز 

                   إعـادة تـوطني             فيما خيص                             لنهج الذي اعتمده الربملان      ل    ها                      عربت تركيا عن تقدير     وأ  -  ٤٦
                                        ساعدة من املؤسسات الدوليـة والـدول            امل        بالتماس           جورجيا        وأوصت  .                  األتراك امليسخيتيني 

                           مستعدة للتعـاون مـع                 هنا ال تزال          وقالت إ   .        لعائدين        إلرشاد ا                     تهيئة بيئة مالئمة     ب و          الصديقة،  
    .                  قدمت تركيا توصيات و  .                   جورجيا يف هذا الصدد

               تعزيـز حقـوق                             اليت تبذهلا جورجيا يف سـبيل         لجهود   ل   ه        تقدير             األردن عن       وأعرب  -  ٤٧
      والحظ  .        القائمة                                                                           اإلنسان، مبا يف ذلك تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان وأشار إىل التحديات             

ّ     عّدة حل               أن آليات        ً أيضاً                              حقـوق األقليـات والنـساء             جتـاه      ا           عن قلقه   ت          نسان أعرب        قوق اإل  
    .               األردن توصيات    وقدم  .     ً فعاالً                        ً  إعمال هذه احلقوق إعماالً                        واألطفال، وأعرب عن أمله يف

            إذا كانـت          عمـا                       يرلندا الـشمالية     آ                                      اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و            وتساءلت  -  ٤٨
                كانوا حيتجون           الذين      حملاربني ا        لقدماء                                           لتحقيق يف مزاعم إساءة معاملة الشرطة               تعتزم ا          السلطات  
                                                    العمل على ضمان احترام حقوق األقليات وحريـة              ضرورة       إىل    ت     وأشار  .       األبطال         يف ساحة   

ّ  أقّرت     وإذ  .      الدين                               مـنطقيت أخبازيـا وأوسـيتيا           على        سيطر   ت                بأن جورجيا ال                    اململكة املتحدة     
                      حل سـلمي طويـل        اد جي إل           دور بناء            االضطالع ب      على            البلد        تشجيع       واصلت      فإهنا            اجلنوبية،  

    .             وقدمت توصيات  .              األجل لصراعاته
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                                 كافحة التعذيب وغريه من ضـروب       مل       ورجيا   جل          السياسية               على اإلرادة           سبانيا   إ   ت    وأثن  -  ٤٩
       ديـدة    اجل            سـتراتيجية        على اال   ص،  ا     وجه خ         وهنأهتا، ب  .                                           املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   

    .              سبانيا توصيات إ     قدمت  و  .     ٢٠١٠      سبتمرب  /     أيلول    يف  ة    عتمد    امل                  ملكافحة سوء املعاملة
                           االنتخايب واستفسرت عـن           النظام      إصالح         إىل                                    وأشارت الواليات املتحدة األمريكية     -  ٥٠

ّ      احملّدد               اجلدول الزمين           اليت قالت     االت      باجمل      جورجيا    هتتم      أن     ها يف   أمل           وأعربت عن    .             للقيام بذلك    
               إهنا حتتـاج             ق اإلنسان                                مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقو    /                                منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    

                  وبيـة وأخبازيـا       اجلن ا             إلقليمي أوسيتي             االحتاد الروسي          احتالل ن        بالقول إ     ضافت   وأ  .  ني  حتس    إىل  
       داخـل                    اإلقليمني الـواقعني    يف     تها                              على تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي  ة           غري قادر             جيعل جورجيا 

      وصيات     ت         فيما خيص                       وجهات نظر البلد                 واستوضحت عن   .                            ً     حدود جورجيا املعترف هبا دولياً    
                      بشأن استقالل اجلهـاز      )              جلنة البندقية  (                                                        اللجنة األوروبية إلقامة الدميقراطية عن طريق القانون        

   .                          قدمت الواليات املتحدة توصيات و  .        القضائي
  .        التـبين            االجتـار، و   و            املـرتيل،                بشأن العنف    ات                              رحبت سلوفاكيا باعتماد تشريع    و  -  ٥١
          التمييـز        إزاء               قوق اإلنسان            املعنية حب     نة    لج  ال                           الشواغل اليت أعربت عنها         إىل               سلوفاكيا        أشارت و

       وضـاع     واأل   ،         القـضائي        النظام         وفساد  ،                                    الدينية، والتدخل يف استقالل القضاء         اجلماعات    ضد  
    .                     قدمت سلوفاكيا توصيات و  .  ن و   لسج           املتردية يف ا

         أشارت إىل    ا    لكنه  ،              إصالحات قضائية                                               وأعربت بولندا عن تقديرها ملا قام به البلد من      -  ٥٢
    .              بولندا توصيات     قدمت  و  .                 وسيادة القانون     العدل               لتعزيز إقامة         إضافية   هود ج    بذل       ضرورة 

              تزم اعتمـاد     يع           ن الربملان    إ      لوفد        قال ا    ،       اإلعالم               شفافية وسائل    ب       تتعلق               على أسئلة        ً ورداً  -  ٥٣
  ،        أخرى             مجلة أمور   يف             القانون،        وسينص  .     ٢٠١١        عام                        شفافية وسائل اإلعالم يف         بشأن         قانون

    .                       يف أي شكل من أشكال البث      ارجية  خ      شركات        مشاركة         على حظر 
                        النساء مناصـب حكوميـة      من     عدد       بتقلد                         أمهية متكني املرأة، واستشهد  ب             وأقر الوفد     -  ٥٤
          محايـة    ت                                                                اعتمدت جورجيا قانون املساواة بني اجلنسني وخطة عمل وطنية عزز              وقد    .      رفيعة

     عززت      ية، و                        املرأة يف احلياة السياس   ة ك ر ا  مش   ت       ، وكثف   اين    اجلنس         التنميط             ملكافحة    ت           املرأة، وسع 
       تـها       ومكافح                هذه الظـاهرة            ملنع                   ً   العنف املرتيل إطاراً              وضع قانون  و  .                       املساواة يف سوق العمل   

                                  شاركة نشطة من املنظمات الوطنية      مب                              اجمللس املشترك بني الوكاالت         صاغ و  .  ا             ومحاية ضحاياه 
    .    شأن                                ، ووضع آلية إحالة وطنية يف هذا ال                كافحة العنف املرتيل مب         املتعلقة    عمل   ال             والدولية خطة 

          اجلمهور     ثقة      بعدم        يتسم   ً اً          سوفياتي  ً اً     قضائي       ً نظاماً                                    وأشار الوفد إىل أن جورجيا ورثت         -  ٥٥
   .                            التدابري املالئمة للتـصدي هلـا       أعد   و     حتديات      بوجود                        إصالح العدالة اجلنائية              وأقر جملس     .   به

                   الذي نـص علـى                                      اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية           منها                            تدابري تشريعية وإدارية،      ُ      واُتخذت  
    .                                    اكمة احلضورية واحملاكمة أمام هيئة حملفني  احمل
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   ا         ة أعضائه     غلبي أ  -     ئية   قضا          للسلطة ال                                               حتول اجمللس األعلى للقضاء إىل هيئة استشارية         و  -  ٥٦
                       التشاور مـع أصـحاب      ب         إجراءات   ُ      اُتخذت          لقضاة،   ل          االعتباطي      تعيني          فادي ال   لت و  .       القضاة    من  

    .      لقضاة ا         ملناصب         للمرشحني ً اً      مهني ً اً                               أجرت املدرسة العليا للقضاة تدريب و  .       املعنيني       املصلحة 
                                وخطة العمل الوطنيتني من أجل               ستراتيجية    اال                       صالح العدالة اجلنائية     إ             واعتمد جملس     -  ٥٧

  .          يف اجملتمـع           إدمـاجهم             وإعـادة            السجناء،              وإعادة تأهيل ،             اكتظاظ السجون       مشكلة         معاجلة  
             الـسجون،                                ومن أجل تقليص االكتظـاظ يف       .               لرعاية الصحية  ل                        ضعت استراتيجية شاملة      ُ وُو

  ،                           تعزيز خطط العمل اجملتمعية        جرى   و   ،                        خارج النظام القضائي               حالة األحداث  إل          برامج ُ    ُوضعت
    .       املشروط     فراج             نظام جديد لإل    ُ   وأُنشئ
        إلقـاء              أثنـاء                          االستخدام املفرط للقوة                                                    وتناولت استراتيجية مكافحة سوء املعاملة مسألة         -  ٥٨

                                       جمموعة واسعة من التدابري، مبـا يف           عمل  ال             وتتوخى خطة     .   هم          أو احتجاز              على األشخاص          القبض  
   .                    االستخدام املفرط للقوة                                                                ذلك التدريب املهين، واعتماد مبادئ توجيهية تشريعية وإدارية لتفادي

       أفـضل                ، إذ سـجل                      يف مكافحة الفساد         البلد            الذي حققه         نجاح    ال                  وشدد الوفد على      -  ٥٩
          ، فـإن                     الشفافية الدوليـة               مؤشر منظمة         وحسب    .                                     أوروبا الشرقية والبلدان اجملاورة              النتائج يف 
    ٨٠ (           للغاية       اجيايب       ّ                          اليت عّبر فيها اجلمهور عن رأي         وىل                      بني الدول الثالث األ              هي من          جورجيا
     .               مكافحة الفساد يف              جهود احلكومة    حول  )        يف املائة

       أن        وأفـاد    ،                                                                           وشدد الوفد على أمهية التعاون مع جلنة القضاء على التمييز العنـصري             -  ٦٠
    .       اللجنة    هذه       ها إىل        تقرير     ً مؤخراً            جورجيا قدمت 

                                  ق الـشعب يف الـصحة وإدمـاج        حب        للنهوض                                وأشارت الصني إىل جهود جورجيا        -  ٦١
                        جراءات لتطوير اقتصادها،  إ                 أن تتخذ جورجيا                  وأعربت عن أملها يف  .           ذوي اإلعاقة        األشخاص

        وقـدمت    .                                                           ومحاية حقوق النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخـرى         ،                   والقضاء على الفقر  
    .           الصني توصية

                                         نوي التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص       ت   ت   كان          عما إذا                   أملانيا جورجيا          وسألت    -  ٦٢
      ً أيضاً       وطلبت    .         أم ال      ٢٠٠٩     عام                           اللذين وقعت عليهما                                      ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   

                              وسائل اإلعالم املـستقلة يف                  اليت استهدفت                                              معلومات عن كيفية حتقيق احلكومة يف اهلجمات        
    .                   قدمت أملانيا توصيات و  .              حلقوق اإلنسان ة        السامي ة     املفوض      ثارهتا      اليت أ و   ،    ٢٠٠٧    عام 
      إىل   ت     أد       ً داخلياً        ملشردين             اليت مشلت ا            األخرية        اإلخالء                           والحظت النمسا أن عمليات       -  ٦٣

                     ة، واستفـسرت عـن      ي    الصح        اخلدمات                                          سبل العيش وفرص احلصول على التعليم و       ل   م     فقداهن
        وتساءلت                         استقالل اجلهاز القضائي            ات عن           معلوم  ت        كما طلب   .                              اجلهود املبذولة يف هذا الصدد    

       قـدمت   و  .         أو ال                                                     يف التقارير اليت تتحدث عن االستخدام املفرط للقوة          ق    قي            إذا أجري حت       عما
    .              النمسا توصيات
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                                ، ولكنها أشارت إىل اسـتمرار                                      إنشاء آلية ملكافحة العنف املرتيل     ب               رحبت النرويج    و  -  ٦٤
        لـضمان         اجلهود           زيد من                    بد من بذل م                 وقالت إنه ال    .                على نطاق واسع                      تفشي هذه الظاهرة    

                 اسـتقالل اجلهـاز        خيـص                                          إىل عدد من القضايا العالقة فيما            ً أيضاً        وأشارت    .              حرية الصحافة 
    .                    قدمت النرويج توصيات و  .        القضائي

                هيئـات األمـم            أثارهتا              شواغل اليت            عن ال      ً جمدداً                               مجهورية فرتويال البوليفارية           وأعربت  -  ٦٥
        ً   داخليـاً            املـشردين                      التمييز ضد األشخاص           تواصل              ريعات اليت        بالتش      يتصل                       املتحدة وآلياهتا فيما    

                                                        األراضي الصاحلة للزراعة على قدم املساواة مع الـسكان                             االستفادة من توزيع        من         حرموا         الذين  
                  عن قلقهـا إزاء      ً أيضاً       وأعربت   .                              إىل أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية                    إجراءات الدخول           وبتشدد        احملليني،  
                        ومظاهر التعصب القومي                               النمطية يف وسائل اإلعالم           الصور    ام                        األقليات، وخاصة استخد          معاملة  

     .                                مجهورية فرتويال البوليفارية توصية     وقدمت  .  ني     وسيتي  األ و  ني     خبازي   واأل    يني                 والدعاية ضد الروس
        بـرامج                           دعت إىل ضـرورة وضـع                            بشأن تأنيث الفقر و          شواغل                سري النكا         وأبدت  -  ٦٦

  ،               اجلهاز القضائي               لتعزيز أداء           إضافية             بذل جهود       و                    االعتبارات اجلنسانية    ي   راع ت      لفقر                للقضاء على ا  
        إىل ختلف                    اإلمنائية لأللفية و              من األهداف      ٤           قيق اهلدف                    املطروحة أمام حت           التحديات           أشارت إىل    و

    .                سري النكا توصيات      وقدمت   .                   التعليم االبتدائي   ا يف      ثر سلب         الذي يؤ                     التعليم ما قبل املدرسي
        ً   داخليـاً                                       ة يف التقرير الوطين عن حالة املـشردين                   ملعلومات الوارد      إىل ا              ليتوانيا    ت     وأشار  -  ٦٧

   عن         وأعربت    .     ٢٠٠٨                            واألحداث اليت وقعت عام        هم          إىل وطن                    وعن إعادة األشخاص            والالجئني،  
    .                     قدمت ليتوانيا توصيات و  .                              ماية حقوق اإلنسان يف هذه الظروف حل     جهود            ملا يبذل من    ا      تقديره
          كما رحبت    .           قوق الطفل  حب     معين          ومركز             أمني املظامل              إنشاء مكتب    ب         شيلي    ت    ورحب  -  ٦٨

        اإليـدز   /                          نقص املناعـة البـشري             لفريوس       عالج  ري   توف             ه البلد يف                              بالتقدم الكبري الذي أحرز   
                        ربنامج األمـم املتحـدة      ل      ً وفقاً      اآلن،                  يستفيد منه                                        مبضادات فريوسات النسخ العكسي، الذي    
     يف    ٨٨   ، )   يدز  اإل   (                           متالزمة نقص املناعة املكتسب    /                                        املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري     

    .            شيلي توصيات      وقدمت   .       املصابني        األشخاص         املائة من 
        وإىل                                                               املبادرات الرامية إىل تعزيز اإلطـار القـانوين واملؤسـسي               إىل        اهلند  ت     وأشار  -  ٦٩

        اإلصالحية                يف املؤسسات                                                        املطروحة واملتعلقة على وجه اخلصوص باألوضاع السائدة               الشواغل  
                                                    وشجعت جورجيا على مواصلة تعزيز التدابري الرامية         .       ً داخلياً                           الظروف املعيشية للمشردين     ب و

    .           اهلند توصية      قدمت و  .                     إىل معاجلة هذه القضايا
  يف              األوضـاع   ني    حتـس        ضرورة             أشارت إىل    ا                   جلهود املبذولة لكنه      ا        كندا      والحظت  -  ٧٠
               قـوات األمـن              ارتكـاب                        إىل تقارير عـن       ت     وأشار  .               ملعايري العاملية               مبا يتماشى وا     ن   و    السج
       قـدمت   و  .       ً داخلياً         لمشردين   ل       الالئق                                 اجلهود الرامية إىل توفري السكن       ب      رحبت و  .        نتهاكات  لال

    .            كندا توصيات
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  .               الـدميقراطي           االنتقـال         وتـرية          تسريع       على             جورجيا       بعزم                  أرمينيا علما          وأحاطت  -  ٧١
         االتفاقية             انضمامها إىل  ب   ت                                                إىل استعداد جورجيا لضمان حقوق األقليات ورحب         ً أيضاً   ت    أشار و

    .              أرمينيا توصية        وقدمت  .       القومية             محاية األقليات     شأن  ب          لس أوروبا  جمل        اإلطارية 
                                           مجيع املبـادئ األساسـية حلقـوق اإلنـسان               يشمل              ن الدستور    إ         باكستان         وقالت    -  ٧٢

                                                مشاركة األقليات يف احلياة الثقافية واالقتصادية           تظل             ومع ذلك،     .                        ً    واحلريات املعترف هبا عاملياً   
                     التمييز علـى أسـاس               ودة رغم جترمي   حمد                   على وجه اخلصوص                 والشؤون العامة    ،            واالجتماعية

   .                   قدمت باكستان توصيات و  .                       اجلنسية، أو األصل العرقي     أو  ،     الدين      ، أو     العرق
          تـشريعات    ال ب             ً  وأحاطت علماً    ،    ات    عاهد  امل                     ىل استنتاجات هيئات        إ       بيالروس        وأشارت  -  ٧٣

   ،       القضائي              إصالح النظام           بادرات مب و   ،       البشر            واالجتار ب   ،                                       املعتمدة املتعلقة بالتبين، والعنف املرتيل    
  )          اليونيسيف (                              منظمة األمم املتحدة للطفولة        ن إ    ً  أيضاً        قالت   و  .                              تنفيذ عدد من اخلطط الوطنية     ب و

    .             بيالروس توصية      وقدمت   .           ذوي اإلعاقة                        استراتيجية شاملة لألطفال      غياب    ت   الحظ
                                               عدد من صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة واإلقليميـة     ل          البلد     قبول ب            ماليزيا         وأشادت  -  ٧٤

       قـدمت   و  .                                                           ر والبناء مع آليات األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية        املستم         وبتعاونه
    .               ماليزيا توصيات

           تعذيب وسوء      حاالت        وفيات و     وقوع          املتعلقة ب     زاعم   امل                عن قلقها إزاء          هنغاريا      وأعربت  -  ٧٥
   إىل               هم اللجـوء                       طفال الشوارع ال ميكن    أ           والحظت أن   .     لقوة ل                 االستخدام املفرط        نتيجة          معاملة  
  .     يتهم        وضـع          لتـسوية         مناسبة       تدابري        غياب                 وثائق اهلوية و             انعدام                      عادة التأهيل بسبب          مراكز إ 

    .       توصيات          هنغاريا     قدمت و
  .                                                     يف مواءمة اإلطار القانوين مـع املعـايري الدوليـة               احملرز        تقدم     بال           املكسيك        وأقرت  -  ٧٦
            التحديات            وأشارت إىل   .                             عاهدات وآليات حقوق اإلنسان     امل           مع هيئات             البلد            بتعاون  ت    ورحب

                 لـسماح بوصـول         إىل ا                       السلطات املختـصة      ت      ، ودع       ً داخلياً            املشردين    ص       فيما خي          املطروحة  
    .                    وقدمت املكسيك توصيات  .        إليهم                        املساعدة اإلنسانية الدولية

                  علـى اجلهـاز                    سلطة التنفيذية             عن تأثري ال          تقارير                      إىل ما ورد من                الدامنرك       وأشارت  -  ٧٧
             تنفيذ قانون                   وسألت عن موعد        ون                                  وأثارت خماوف بشأن اكتظاظ السج      .                  القضائي دون مربر  

                                                               كما طلبت معلومات عن التدابري املتخذة لضمان حرية الـدين،            .                         اإلجراءات اجلنائية اجلديد  
         يواجـه             ال يزال       جمال        ، وهو                                                     إىل اخلطوات املتخذة لضمان استقالل وسائل اإلعالم        ت     وأشار
    .           منرك توصيات ا        قدمت الد و  .      حتديات

  .                                     لتشريعات مع االتفاقيـات الدوليـة                  إىل مواءمة ا              الرامية      هود   باجل              حبت اليونان     ور  -  ٧٨
  .                                       حتسني الظروف املعيشية للسجناء كانت أولوية        قالت إن  و     ديد  اجل             قانون احلبس             وأشارت إىل   

    .                    قدمت اليونان توصيات و  .       ً داخلياً                                 أعربت عن قلقها إزاء حالة املشردين  و
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        خـدمات              وتـوفري                                             زيادة املوارد املخصصة للرعاية االجتماعية           إىل            الفلبني       وأشارت  -  ٧٩
                      ذوي اإلعاقة وسألت     ص     األشخا                             على وضع خطة عمل بشأن        ت    وأثن  .     انية  اجمل      صحية       ال      رعاية  ال

  .                                                    لتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                                         عن املوعد الذي حددته جورجيا ل     
     مـع                                  برنامج تعاون مع اجملتمع املـدين و             هل يوجد            الفلبني       سألت                االجتار بالبشر،              وفيما خيص   

    .              الفلبني توصيات      وقدمت   .      األخرى         البلدان
                                                        أن الدستور يقر حبرية التعبري، وحرية الرأي، وحريـة                         الكرسي الرسويل      الحظ     وإذ    -  ٨٠

     فإنه                        هذا املبدأ الدستوري،          يصون                   القانون اجلنائي        وأن          الدين،        حرية      و  ،                     الضمري، وحرية املعتقد  
       اعتراف              قانونية و      خصية           دون أية ش                                      وضع األقليات الدينية اليت ظلت                              أعرب عن االنشغال إزاء   

    .                     الكرسي الرسويل توصيات     قدم و  .    مدين
             واستفسرت عن    .                                                              أشارت األرجنتني إىل اختاذ تدابري للحد من التمييز بني اجلنسني          و  -  ٨١
      كمـا    .                       العرق واجلنس والـدين         أساس       على           القائمة                                    القضاء على املمارسات التمييزية            تدابري

     اجملال   يف       املرأة         مشاركة                 الرفع من مستوى    على      تشجع          إجراءات           عما اختذ من             طلبت معلومات 
    .                    قدمت األرجنتني توصيات و  .        السياسي

           احملتجـزين                  سـوء معاملـة         عن          تقارير               ما ورد من             إزاء     ها                       وأعربت هولندا عن قلق     -  ٨٢
                 من تعليقات ممثل       ها            عن قلق   ت         كما أعرب   .                                                 واالستخدام املفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة      

     راكز            إخالء امل                      طريقة تنفيذ عمليات       على          ً داخلياً                نسان للمشردين                              األمني العام املعين حبقوق اإل    
    .                   قدمت هولندا توصيات و  .   ية     اجلماع
          األشخاص   ة  اد ع  بإ      ١٩٩٩        عام                          أخذه البلد على عاتقه                                    وأشار الوفد إىل االلتزام الذي        -  ٨٣

     مـد       ُ  ، اعتُ     ٢٠٠٧        يف عام    و  .                               يف أربعينات القرن العشرين         ً   قسراً                 النظام السوفيايت               الذين شردهم   
             ذات الـصلة             اإلجراءات  ُ      ُوضعت        ٢٠٠٨       ، ويف               إىل الوطن      ً قسراً            املشردين        إعادة           نون بشأن     قا

ّ     وأُّجل امل  .                      اخلاصة بطلبات العودة                               احلصول على مركز العائد مرتني،                         وعد النهائي لتقدمي طلبات   ُ
               وجورجيا اآلن   طلب   ٥     ٨٠٠             دم أكثر من    ُ قُ و  .  م               لتقدمي طلباهت                     مهلة إضافية بعامني                مما أتاح هلم    

                والدفعـة األوىل     .                    ملعاجلة أوجه القصور                  أربعة أشهر         ستخصص        ذلك                ظر فيها، وبعد        الن     بصدد
                      اختذت احلكومة تـدابري         وقد    .     ٢٠١١            نهاية عام                              ستحصل على مركز العائد ب            األشخاص      من  
    .                 إدماجهم وتوعيتهم                             التعاون مع اجملتمع الدويل لضمان  ب

        كوميـة   ح              منظمات غـري                    جهات ماحنة و      تضم        اليت   -                                    وأكد الوفد أن اللجنة التوجيهية        -  ٨٤
      أسرة   ٣     ٠٠٠               ما يزيد على        وحصل  .       ً داخلياً                                     على عملية إعادة توطني املشردين        ت   شرف أ  -       وخرباء  
   ،                    واملنظمات الدولية   ني        املعني              أصحاب املصلحة               بالتعاون مع    و   .    دائم     سكن          على       ً داخلياً       مشردة  
        مـساكن                            من املالجئ ونقلهم إىل            ً داخلياً       شردين          إلخالء امل                        إجراءات تشغيل موحدة    ُ      ُوضعت  
  ،       ً داخلياً         املشردين                    قبل إعادة توطني     و  .                 هلذه اإلجراءات             ً  ؤقتة امتثاالً   امل     الجئ    امل     ليت خ ُ أُ و  .     أخرى

               احلطب ومواد     وا      ، تلق   هم                 بعد إعادة توطين   و  .  ة       بديل           على مساكن               مؤقتة أو                     حصلوا على مساكن  
    .             مساعدات أخرى        غذائية و   غري  و       غذائية 
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                   نـشطة االقتـصادية     األ   ني         واحمللـي  ني             لشركاء الدولي ا          مبساعدة من            احلكومة      ودعمت  -  ٨٥
        ً   داخليـاً         املشردون       وحصل  .       ً داخلياً                 لفائدة املشردين        املعيشية     نشطة   األ         وغريها من             واالجتماعية  
   ً اً          هكتـار     ٨٦٠         مـساحتها               أراض زراعية        على        ٢٠٠٨            من حرب                 الذين تضرروا            يف األرياف 
ُ  ِّ  وُحسِّنت  .             زراعية أخرى          مساعدات             إضافة إىل                  تكثر فيهـا       اليت           املناطق    ت  دد  ُ وُح  .             نظم الري   

     ملية                  يف هذه املناطق ع         بدأت   و   ،        ً داخلياً         املشردين                     أعداد إضافية من                 إلعادة توطني          العمل      رص   ف
         بأمـان           العـودة       هو          ً داخلياً          للمشردين               ن أفضل حل     إ          الوفد       وقال  .    عيش  ال                استحداث أماكن 

    .          الراهنة        املرحلة يف      ً ممكناً      ليس  ،      لألسف         هذا األمر،                                  وكرامة إىل أماكن إقامتهم الدائمة، و
  ،   ون     وسيتي      هم األ      في  ن                   ألقليات العرقية، مب         ألفراد          تساوية    امل           عاملة غري            مزاعم امل         على       ً ورداً  -  ٨٦
           يف أراضـي                      الـذين يقيمـون               األوسيتيني         أن        ً      مشرياً إىل                   مثل هذه املمارسة        وجود            الوفد   َ  َ َنفَى

                                      ال يقل عددهم عن ضعف عدد األوسيتيني                         أوسيتيا اجلنوبية    /        تسخينفايل       إقليم                جورجيا خارج   
                                         تقرير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      ب          الوفد          واستشهد  .                              داخل املنطقة احملتلة نفسها          املقيمني
          املتمتعـة                         أوسيتيا اجلنوبيـة           مقاطعة                                   وضع األوسيتيني يف جورجيا خارج           بشأن      ٢٠٠٩      لعام

          تبعث على     ال      ...                                العالقات بني اجلورجيني واألوسيتيني    "                 ، مشريا إىل أن      ً اً         ذايت سابق          باستقالل  
                                                  مل تردها أية معلومات تفيد أن الفترة األخـرية                                           منظمة األمن والتعاون يف أوروبا         "   وأن  "     لقلق ا

     ".   ية          سياسة متييز ل       الدولة        انتهاج                 عرقية، ناهيك عن        بدوافع       فردية            أو متييز         أعمال عنف     شهدت 
                      بالتعاون مـع جملـس                قد اعتمد            املدين           واالندماج              جملس التسامح                  ّ   والحظ الوفد أنّ    -  ٨٧

        مـن            مخس سنوات          مدهتا              خطة عمل            أمني املظامل          مكتب                  لذي يشرف عليه   ا            العرقية          األقليات
                                قع عدد من الوكاالت احلكوميـة       و و  .                                           يد التصور الوطين للتسامح واالندماج املدين      س      أجل جت 

    .                               وضع نظام فعال للتعاون والتشاور ل             مما أتاح فرصة                       مذكرة تفاهم مع املكتب، 
                                           أعلنوا من تلقاء أنفسهم انتمـاءهم إىل                            من كبار املسؤولني       ً عدداً                      وأشار الوفد إىل أن       -  ٨٨

          األقليات،             للمرشحني من             األولوية       تعطي                                   سياسة وزارة الشؤون الداخلية              أفاد أن  و  .      قومية        أقليات  
                      قـدم مدرسـة زوراب      ت و  .      قومية                             املناطق اليت تسكنها أقليات            من         األشخاص       توظيف   ع     تشج و

     .                          دادهم للعمل يف القطاع العام    إلع       القومية       ألقليات       فراد ا   أل ً اً                          جفانيا لإلدارة العامة تدريب
              مـن ممارسـة                دينيـة         جمموعة   ة              الدينية أي         اجلماعات                            التشريع املتعلق بتسجيل        ّ وميكّن  -  ٨٩

ّ     وبّسطت    .             أو غري مسجل   / و       ً   مسجالً  ً اً         قانوني  ً اً    كيان                    أنشطتها باعتبارها                         التعديالت اليت أدخلت     
                 اليت ال تسعى إىل             لمنظمات ل                عفاءات ضريبية    إ       ومنحت       تسجيل             إجراءات ال                     على القانون املدين    

  يف           املـسجلة            دينيـة                              ويبلغ عـدد املنظمـات ال       .           الدينية        اجلماعات                   لربح، مبا يف ذلك      ا      حتقيق
                                        املنظمات الدينية التقليدية اليت ترفض                   السترعاء اهتمام                  املناقشات جارية    و   .        منظمة   ٢٠      جورجيا

    .               للتشريع احلايل    ً وفقاً      تسجيل   ال
     .                           إىل عدد من املنظمات الدينية      امللكية   رد  ل     ابية           إجراءات إجي         على اختاذ       ً أيضاً           وشدد الوفد   -  ٩٠
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  .                     رعايـة األطفـال      ات   ؤسس مل               إصالح شامل                          أن البلد بصدد إجراء                     وأشار الوفد إىل      -  ٩١
    .       األطفال             مؤسسات رعاية          على جل         اليت تشرف       رعاية  لل           احلكومية     وكالة  ال       دور      أمهية     وأبرز
       األسري                      الرعاية ذات الطابع         دور            شبكة من         إحالل         إىل       يرمي       اإلصالح                   وقال الوفد إن      -  ٩٢

      خـذت    ُ اُت      قـد    و  .       األسرية                            ألطفال احملرومني من الرعاية              لفائدة ا       كبرية             السكنية ال        ؤسسات        حمل امل 
              ، مبا يف ذلك           واحلضانة       التبين        وتشجيع   ،    ية           البيولوج   هم         يف أسر        األطفال                             تدابري لتعزيز إعادة إدماج     

         احلجم             غرية ومتوسطة             كن مجاعية ص     مسا     ُ   وسُتنشأ  .        الطارئة         الكفالة       به و   ار  أق         من قبل             الطفل        كفالة
    .     ُ                                         ، وسُتقدم إليهم خدمات رعاية تسكينية طويلة األجل                ألطفال ذوي اإلعاقة ا        لفائدة
                    لرعاية النهارية يف    ل                                                     أطفال الشوارع، أكد الوفد على أمهية إنشاء مركز                    وفيما خيص     -  ٩٣

        رعايـة     ة ب      املتعلق    عمل   ال           مع خطة              ً   ، وذلك متشياً      ٢٠١١                      مركز آخر يف عام              واستحداث        تبليسي  
    .       األطفال

        وطلبـت    .       جورجيا                                 والتشغيلية املضنية اليت بذلتها                                 صربيا اجلهود التشريعية          والحظت  -  ٩٤
                          لزيادة مشاركة األقليـات        ُ                        اليت ُيزمع أو جيرى اختاذها                       اخلطوات العملية       عن             إضافية        معلومات

        قـانون             ر عنـها            اليت أسف                                                                      العرقية يف احلياة املدنية والسياسية واالقتصادية، واخلطوات العملية         
    .             صربيا توصيات      وقدمت   .      ً مؤخراً     عتمد   امل                 املساواة بني اجلنسني 

              ً   عرب املضي قدماً                        يف عدد من اجملاالت                          ً    أن جورجيا بذلت جهوداً       إىل            التفيا         وأشارت  -  ٩٥
        ورجيـا             بتوجيـه ج        ً أيضاً   ت    ورحب  .                                                  اإلصالحات القانونية وإنفاذ تشريعات حقوق اإلنسان      ب

   .           التفيا توصية      وقدمت   .     ٢٠١٠     مارس  /      يف آذار  ة                اإلجراءات اخلاص    إىل          دعوة دائمة
       وأهنـا     ،        متردية                               األوضاع يف السجون ال تزال               تفيد أن                          السويد أن التقارير      ت    والحظ  -  ٩٦

   ٥     ٠٠٠         حنـو         أن      إىل     ً   أيـضاً         وأشارت    .                                           يف بعض احلاالت إىل حد املعاملة الالإنسانية           تصل  
ّ                   تعّرضوا لإلخالء القسري       شخص       سكن              فية أو توفري             مشاورات كا        إجراء          دون       ٢٠١٠           يف عام      
    .                   قدمت السويد توصيات و  .         الئق بديل

                                                       اجلهود املبذولة لتحسني الوضع يف عدد من اجملاالت مثـل              ب     ً علماً             أستراليا         وأحاطت  -  ٩٧
                  إزاء األوضـاع      ها               وأعربت عن قلق    .                وحقوق الطفل   ،                                      العدالة اجلنائية، واملساواة بني اجلنسني    

         وأيـدت   .                  باجلهاز القـضائي               ثقة اجلمهور            عن تدين           تقارير               ما ورد من                يف السجون و           القائمة  
                                                 إىل احترام بنود اتفاق وقف إطـالق النـار                     مجيع األطراف    ت                        وحدة أراضي جورجيا ودع   

             اجلنوبيـة            أوسـيتيا         إقليمي             االستقرار يف         حتقيق                                              شاركة البناءة يف املناقشات الدولية بشأن         امل و
    .               ستراليا توصيات أ     قدمت  و  .  ني    ورجي  اجل         وأخبازيا

                                      مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة            النشط               تعاون جورجيا  ب     تان        كازاخس      رحبت و  -  ٩٨
       دعـوة         بتوجيه                                            منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، و و                          لألمم املتحدة وجملس أوروبا   

      خيص         فيما       منفتحة            وضع سياسة      يف         البلد            إرادة           يدل على       وهذا                               دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة،     
    .                 كازاخستان توصيات      وقدمت   .                           حرية الدين ومكافحة التعذيب
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                                                                                والحظت دولة بوليفيا املتعددة القوميات التنوع اإلثين والعرقي والديين للسكان،            -  ٩٩
  .                    يف إعداد التقريـر              ة هذه األقليات         عن مشارك         تساءلت                            ورد يف التقرير الوطين، و                 على حنو ما    
       وقدمت  .       ذلك      نتائج     وعن     ،          أم ال                            حاالت التمييز إىل العدالة    ُ      أُحليت       إذا       عما        كذلك           وتساءلت  

    .                                     دولة بوليفيا املتعددة القوميات توصيات
ـ                                         يف الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، و          ً طرفاً        جورجيا      بكون             العراق        وأشاد  -   ١٠٠    أن    ب

     لوضع         إضافية        جهود      ُ          ما ُيبذل من               وأشار إىل     .                                            الدستور يكفل مبادئ حقوق اإلنسان األساسية     
  .                     لالتفاقات الدولية      ً وفقاً       دائمة   ل                    والبحث عن حلو         ً داخلياً          للمشردين                         استراتيجية ذات أولوية    

    .                  قدم العراق توصيات و
                            إجيابية يف االستعراض الدوري            مشاركة                  مشاركة جورجيا       إىل              إكوادور         وأشارت  -   ١٠١

           يف تعزيـز               ه البلـد                          بالتقدم الذي أحرز        وأقرت  .                   ماية حقوق اإلنسان   حب          التزامها      إىل           الشامل و 
    .               إكوادور توصيات      وقدمت   .                 املساواة بني اجلنسني

         األقليات،      وضع            ها إزاء                                               بنغالديش آليات األمم املتحدة ووكاالهتا شواغل             وشاطرت    - ٢  ١٠
    ذوي                    وحالـة األطفـال    ،           تأنيث الفقر و                                                    والتمييز ضد املرأة، والعنف القائم على نوع اجلنس،      

                                                      الحظات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنـة         مب      ً أيضاً              وأحاطت علما   .       اإلعاقة
  .       ً   داخليـاً                                    يف جنوب القوقـاز واملـشردين              املقيمني           السكان       خبصوص    ان                    املعنية حبقوق اإلنس  

    .                    قدمت بنغالديش توصيات و
                 اآلليات الدولية،   و                            لتعاون القائم بني جورجيا      ل    ها      ارتياح    عن                قريغيزستان         وأعربت  -   ١٠٣

       لرعاية     ا       حصة        ولزيادة   ،      ٢٠١٠                                          دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة يف عام               توجيه              مبا يف ذلك    
                    للقضاء على أوجـه            إضافية                  ىل اختاذ خطوات     إ              ودعت جورجيا     .                ميزانية الدولة    يف             االجتماعية  

    .  )٢ (                  قريغيزستان توصيات     وقدمت  .                                  القصور يف محاية حقوق النساء واألطفال

__________           

2 The Russian Federation made the following point of order: “Regarding the statements of the 

delegations of Georgia, the USA and Australia, made in spite of the call of the Chairperson of our 

session, we would like to point out once again that allegations about the occupation of Abkhazia 

and South Ossetia are false and unacceptable. The allegations of discrimination by Russia of 

Georgian population in Abkhazia and South Ossetia from the 1990s are also absurd. During all this 

period Russia exercised in the mentioned regions peace-making function in full compliance with 

the mandates of the CIS and the UN and by approbation of the Georgian side. In conclusion we 

would like to reaffirm that the human rights situation in the Republic of Abkhazia and Republic of 

South Ossetia cannot be subject to discus within the UPR of Georgia, and the relevant chapters of 

the documents submitted to it must not be considered by the Working Group and the Human 

Rights Council. We request to fully reflect this statement in the report of our session.” 

 In response the Georgian delegation made a point of order regretting that, despite the President’s 

call and the call from the head of the Georgian delegation, Russia continued to misuse the point of 

order procedures and was giving no other choice, but to take the floor. Georgia did not want to 

take the valuable time from the speakers, who were eager to sincerely discuss the progress as well 
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        لقـوة،                   واالستخدام املفرط ل                          زاعم سوء املعاملة والتعذيب  مب                       على املسائل املتعلقة       ً ورداً  -   ١٠٤
                  سـاءة اسـتخدام     إ               من حـاالت              يف كل حالة            ة فعالة       بصور         التحقيق                          أشار الوفد إىل ضرورة     

  .         املعلومات   يف       نقص                     قد يرجع ذلك إىل                            يف بعض التصرحيات، و     ً اً     تضارب    مثة      أن        وذكر    .       السلطة
                      املؤسسات الوطنيـة            تفيد به             حسب ما   ى       اختف     عامة          مشكلة           باعتباره                     د على أن التعذيب      ّ ّد  ُ وُش

               النامجـة عـن               املزعومـة           لتعذيب             الوفيات وا      االت                فيما يتعلق حب   و  .                       والدولية حلقوق اإلنسان  
    .                       السنوات القليلة املاضية    خالل           هذه احلاالت     مثل       وقوع        الوفد    نفى      لقوة،                 االستخدام املفرط ل

             أو التوصيات /            االستنتاجات و  -     ً ثانياً   
                         ُ ِّ                                      يف التوصيات التالية اليت قُدِّمت خـالل احلـوار التفـاعلي،                  جورجيا      نظرت    -   ١٠٥
   :               عن تأييدها هلا ت   عرب أ و

                           صكوك الدوليـة األساسـية                     ما تبقى من ال                        نظر يف االنضمام إىل       ال  - ١-   ١٠٥
   ؛ )       الربازيل (           قوق اإلنسان  حل

  :                                  الـصكوك الدوليـة التاليـة                   االنـضمام إىل                     النظر يف إمكانية      - ٢-   ١٠٥
                                                                             الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء            

                                التفاقية الدولية حلماية حقـوق      ا   ؛                                            األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
   ؛                                     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ؛                                    مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

     ؛ )       األرجنتني (                                                    االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

__________           

as challenges that Georgia had with regard to the human rights protection and, thus, it would not to 

repeat the points already mentioned during the first point of order. Georgia underlined once again 

that the territorial integrity of Georgia was recognized by the United Nations and the international 

community. It was regrettable that the only State that challenged Georgian territorial integrity had 

still managed to politicize the debate. Georgia was in the working group for human rights. Georgia 

reminded representatives of the Russian Federation that the military presence and the effective 

control of a territory of one country by another country, without the consent of the country, made 

the other country an occupying power. It urged the President to strongly call on certain delegation 

to respect the procedures, the format and the goals of the session and of the Human Rights 

Council. It requested that both points of prder to be reflected in the minutes of the meeting. 

 Subsequently, the President stated that he understood that delegations may be tempted to raise 

issues which they considered very important in a bilateral context. However, he reminded that the 

Working Group on Universal Periodic Review was not the competent or appropriate forum to raise 

and discuss bilateral issues of a political or territorial nature. He already clarified what should be 

the framework within which the Working Group was operating. He urged those concerned to take 

this into account and avoid resorting to points of order. Substantive considerations should be 

included in the relevant statements and not in points of order. 
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                                                               لنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            ا  - ٣-   ١٠٥
                                      توصية اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا،      ل      ً وفقاً           أسرهم،                           العمال املهاجرين وأفراد  

     ؛ )      اجلزائر (                               اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          إضافة إىل 
                                                             النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            - ٤-   ١٠٥

    ؛  )      املكسيك (
                                                             النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            - ٥-   ١٠٥

                                                        وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال       الرب          إضافة إىل 
    ؛  )    اهلند (                 يف الرتاعات املسلحة 

                                         لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  ل               االحترام الكامل   - ٦-   ١٠٥
                                                          منه، وكذلك االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان           ١٤                 وال سيما املادة    

                      التدابري املناسـبة                   إضافة إىل اختاذ     ،      منها   ٦          ا املادة                             واحلريات األساسية، وال سيم   
    ؛  )     فرنسا (                           لضمان نزاهة النظام القضائي 

                                 إنشاء مؤسـسات حلمايـة حقـوق                    الرامية إىل        هود    اجل        مواصلة    - ٧-   ١٠٥
     ؛ )      أملانيا (                                وتوفري موارد كافية هلذه املؤسسات        وإعماهلا       اإلنسان 
     ؛ )      العراق   (                                       بناء القدرات واالمتثال لاللتزامات الدولية  - ٨-   ١٠٥
                     آليـات مراقبـة               من قبل                   مراكز االحتجاز            النفاذ إىل             عدم إعاقة   - ٩-   ١٠٥

                                                اآللية الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول     خبالف      أخرى                    وطنية أو دولية    
       دور            وتوضـح                                                            االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واعتماد تشريعات حتدد      

     ؛ )      سبانيا إ (               كتب أمني املظامل مب         يف عالقته   ه              اخلاص ومسؤوليات        الوقاية      فريق 
    يف        للتحقيق                        مكتب املدعي العام،              ها قدرات                        تعزيز القدرات، مبا في     -  ١٠-   ١٠٥

ـ                                              مزاعم التعذيب وسوء املعاملة على النحو                           ه جلنـة مناهـضة                    الذي أوصت ب
     ؛ )       الدامنرك (        التعذيب 

                                                       هياكل مؤسسية لضمان تسجيل املواليد يف مجيـع أحنـاء               وضع    -  ١١-   ١٠٥
     ؛ )      النمسا   (      ً داخلياً       ملشردين         مواليد ا    مل  يش          البلد، مبا 

             الفئـات                        من أجل محاية حقوق           املناسبة            التدابري                  اإلسراع يف اختاذ    -  ١٢-   ١٠٥
                                                   تعزيـز النظـام القـانوين يف هـذا             ها       من       بوسائل    ها                           الضعيفة اجتماعيا وتعزيز  

    ؛  )       اليابان (     اجملال 
         لنـساء  ا    و         األطفـال             محاية حقوق           يف جمال                      التعاون الدويل         تعزيز  -  ١٣-   ١٠٥

     ؛ )      الفلبني (                 والعمال املهاجرين 
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        الطفـل   و                                                      مواصلة اختاذ تدابري يف جمال محايـة حقـوق املـرأة              -  ١٤-   ١٠٥
    ؛  )        أذربيجان (

                                                               إدماج مبدأ املـصلحة الفـضلى للطفـل يف مجيـع الـربامج               -  ١٥-   ١٠٥
    ؛  )       هنغاريا (          والسياسات 

                       األشخاص ذوي اإلعاقـة                            هود يف جمال محاية حقوق        اجل        مواصلة    -  ١٦-   ١٠٥
    ؛  )   جان     أذربي (

    هم    دماج إ    و                         مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة               هود حلماية     اجل          مواصلة    -  ١٧-   ١٠٥
    ؛  )       إكوادور (        يف اجملتمع 

                  حىت يتمكنوا مـن                 ذوي اإلعاقة          ألطفال   ل     دعم                    توفري مزيد من ال     -  ١٨-   ١٠٥
    ؛  )    كندا   (         الرعاية          يف مؤسسات       إيداعهم        وتفادي      اجملتمع          بني أفراد       العيش 
            بني أفـراد                       ذوي اإلعاقة للعيش      ال     ألطف ل     دعم                    توفري مزيد من ال     -  ١٩-   ١٠٥

    ؛  )       الدامنرك   (         الرعاية          يف مؤسسات       إيداعهم        وتفادي      اجملتمع 
     ؛ )       بنغالديش (           ذوي اإلعاقة      طفال   األ      دعم      زيادة  -  ٢٠-   ١٠٥
                                                توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات             األخذ ب   -  ٢١-   ١٠٥

ـ          ا      شريعاهت ت            خيص مواءمة              اخلاصة فيما        يما                                      يف جمال حقـوق اإلنـسان، وال س
                        تتماشى مـع القـانون              ، كيما                            األقليات والنساء واألطفال            املتعلقة ب           التوصيات  

    ؛  )     األردن (                  الدويل حلقوق اإلنسان 
    من         املنبثقة          توصيات    ال                               اجملتمع املدين يف متابعة تنفيذ            ممثلي         إشراك    -  ٢٢-   ١٠٥

     ؛ )         قريغيزستان (                       االستعراض الدوري الشامل 
                               رأة وقـضايا املـساواة بـني                                        إيالء مزيد من االهتمام حلقوق امل       -  ٢٣-   ١٠٥

    ؛  )        سري النكا (           السياسات    صنع                اجلنسني على مستوى 
                          دور املرأة يف اجملتمع ومكافحة  ب          للنهوض            تنفيذ سياسات       املضي يف   -  ٢٤-   ١٠٥

    ؛  )       الربازيل (     اجلنس     نوع       على  ني                     التمييز والعنف القائم
                                                              مواصلة اجلهود للقضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضـد            -  ٢٥-   ١٠٥
    ؛  )       إكوادور (                      ، وال سيما يف سوق العمل      املرأة
    ؛  )      سبانيا إ (                   املساواة بني اجلنسني      يف جمال            تكثيف اجلهود   -  ٢٦-   ١٠٥
  ،                                       احلوار والتعاون بني الثقافات واألديان     ب        للنهوض             اختاذ خطوات     -  ٢٧-   ١٠٥
                          مشاركة األقليات يف احلياة                          ، والرفع من مستوى               التمييز       مكافحة            تعزيز محالت    و

    ؛  )      الفلبني   (   ميع  اجل      يشمل     جمتمع       حتقيق  ىل    إ    ً سعياً        ، وذلك      العامة
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      ٢٠١٣-    ٢٠١١                                                    تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة سوء املعاملـة           -  ٢٨-   ١٠٥
    ؛  )              مجهورية مولدوفا (

                                         التعـذيب وسـوء             ملكافحـة        عمـل     ال                       املوافقة علـى خطـة        -  ٢٩-   ١٠٥
                                                     يف سـياق تـدابري شـاملة ملكافحـة التعـذيب               ٢٠١٣-    ٢٠١١         املعاملة  

    ؛  )         كازاخستان (
                                                                   تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة األوروبيـة ملنـع التعـذيب             -  ٣٠- ٥  ١٠

      ٢٠١٠       سبتمرب   /            املؤرخ أيلول                                                            واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف تقريرها         
    ؛  )    كندا   (      السجون                          من أجل حتسني ظروف االحتجاز يف 

  ت          التوصـيا       تنفيذ  و         ً  متأنيةً     ً دراسةً            أمني املظامل       مكتب         تقرير         دراسة    -  ٣١-   ١٠٥
                                                                         الواردة فيه لضمان محاية فعالة حلقوق اإلنسان جلميع األشخاص احملرومني من           

    ؛  )      هولندا (       حريتهم 
                                            سياسات مناسبة لتحسني األوضـاع يف مرافـق               اتباع        مواصلة    -  ٣٢-   ١٠٥

    ؛  )        سلوفاكيا   (       االحتجاز
                                     االكتظاظ يف أماكن االحتجاز، وذلك                  ملعاجلة مشكلة           تدابري       اختاذ  -  ٣٣-   ١٠٥

                 حلرمان من احلرية        عن ا                       تطبيق عقوبات بديلة                         اللجوء أكثر إىل                    ً   بوسائل منها مثالً  
    ؛  )      سويسرا (

                          االكتظاظ يف السجون وضمان           مشكلة        عاجلة                 جهود إضافية مل       بذل  -  ٣٤-   ١٠٥
    ؛  )      النمسا (       الدنيا      عايري          احترام امل

       للقضاء                 النتائج، وذلك                  هتدف إىل حتقيق                       اجلهود، بطريقة         تكثيف  -  ٣٥-   ١٠٥
                                      حتسني حالة حقـوق اإلنـسان لألشـخاص                            اكتظاظ السجون و             على مشكلة 

    ؛  )       اليونان (        احملتجزين 
        معاجلـة                   ، مبا يف ذلـك       ة    ورجي  اجل        السجون     يف          األوضاع       حتسني    -  ٣٦-   ١٠٥

    ؛  )       ستراليا أ (               لرعاية الصحية      وضعف ا        االكتظاظ       مشكليت 
    هم                                  حقوق الـسجناء وحتـسني ظـروف           لصون                    اختاذ تدابري فعالة      -  ٣٧-   ١٠٥

     ؛ )      السويد (                  ت الطبية والصحية     اخلدما     توفري                   املعيشية، مبا يف ذلك 
                          اجلنسي داخـل األسـرة              واالعتداء                          تعزيز آليات رصد العنف       -  ٣٨-   ١٠٥

    ؛  )       بلغاريا (
                                                             تكثيف اجلهود ملكافحة العنف املـرتيل والعنـف ضـد املـرأة              -  ٣٩-   ١٠٥

    ؛  )       النرويج (
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  -                        املنظمات النـسائية             وال سيما   -            جملتمع املدين            منظمات ا      متكني  -  ٤٠-   ١٠٥
                     لعنف املرتيل والعنـف     ا       معاجلة                       يف اجلهود الرامية إىل          ارز        دور ب              من االضطالع ب  

    ؛  )       النرويج (            الوعي العام         إذكاء                       ضد املرأة، والتركيز على
                   ل حـاالت العنـف      ي  سج                       يسهل اللجوء إليها لت         آلية        قيام        ضمان    -  ٤١-   ١٠٥

    ؛  )      املكسيك (                                                     املرتيل وتقدمي املشورة القانونية والطبية والنفسية للضحايا 
                                                     هود ملنع مجيع أشكال العنف ضد املـرأة ومعاقبـة           اجل        مواصلة    -  ٤٢-   ١٠٥

           التمييز          تؤدي إىل                      الصور النمطية اليت                 والتخلص من    ،     يها           والقضاء عل           مرتكبيها  
    ؛  )       األرجنتني (         بني اجلنسني 

                                                            مواصلة اجلهود للقضاء على العنف املرتيل ضد املرأة وضـمان            -  ٤٣-   ١٠٥
    ؛  )      العراق   (         ً  اقتصادياً  ها    متكين
                      استراتيجية للقضاء            عرب صياغة                 ع عمل األطفال                   اختاذ خطوات ملن    -  ٤٤-   ١٠٥

    ؛  )       بلغاريا (                          على أسوأ أشكال عمل األطفال 
                                   حالة األطفال الـذين يعيـشون يف                 لتحسني     حمددة          تدابري       اختاذ  -  ٤٥-   ١٠٥

    ؛  )      اجلزائر (     ً      ً حتسيناً فعلياً            ذوي اإلعاقة           واألطفال  ى               شوارع املدن الكرب
      سيادة                  باحملافظة على        تسمح                                   اختاذ اخلطوات الضرورية خللق بيئة        -  ٤٦-   ١٠٥
    ؛  )                 اجلمهورية التشيكية   (       القانون
                 سيما عن طريـق        وال                 سيادة القانون،           وتكريس       تعزيز           املضي يف     -  ٤٧-   ١٠٥

     ؛ )     التفيا (                            وتعزيز املؤسسات الدميقراطية  ،                        إصالح فعال للنظام القضائي      إجراء 
                      املؤسسات الدميقراطيـة    ب                                        مواصلة العمل على تعزيز ثقة اجلمهور         -  ٤٨-   ١٠٥
                                                        مبا يف ذلك ما يتعلق باسـتقالل اجلهـاز القـضائي             ،                    عزيز سيادة القانون   ت    عرب  

    ؛  )        أستراليا (
                                                      هود الرامية إىل تعزيز اسـتقالل اجلهـاز القـضائي            اجل       تكثيف  -  ٤٩-   ١٠٥

    ؛  )       اليونان (
     يف          انطلقـت                                  تنفيذ اإلصالحات القضائية الـيت                    مواصلة جهود   -  ٥٠-   ١٠٥

     ؛ )              مجهورية مولدوفا (              السنوات األخرية 
     ؛ )        ليتوانيا (        القضائي        باجلهاز            ثقة السكان       تعزيز            واصلة جهود  م  -  ٥١-   ١٠٥
                                                            تعزيز إصالح اجلهاز القضائي ونظام العدالة اجلنائية من                املضي يف   -  ٥٢-   ١٠٥
     ؛ )    شيلي (        الثقة        استعادة    أجل 



A/HRC/17/11 

23 GE.11-11819 

                    القضائي ومواصلة        اجلهاز                                     متابعة املبادرات اليت هتدف إىل حتسني         -  ٥٣-   ١٠٥
           ة املتعلقة           الدولي   ية         القضائ         والسوابق   ن                                        تدريب القضاة على قواعد حقوق اإلنسا     

     ؛ )       هنغاريا (                               املعاهدات اليت صدقت عليها جورجيا  ب
      تعزيز                      نظام العدالة بغية                ناسبة على     امل       صالحات    اإل               مواصلة إجراء   -  ٥٤-   ١٠٥

    ؛  )        سلوفاكيا   (                       كفاءته ونزاهته واستقالله
     ائي    القض          اجلهاز                                     املبادرات الرامية إىل حماربة فساد              مزيد من         اختاذ  -  ٥٥-   ١٠٥

    ؛  )      بولندا (      لقضاة                      برامج مناسبة لتثقيف ا      تنفيذ           بطرق منها 
                    االسـتخدام املفـرط          حاالت                                حتقيقات فعالة ومستقلة يف           إجراء  -  ٥٦-   ١٠٥

                                                      نفاذ القانون من أجل تقدمي املسؤولني إىل العدالـة         إ      سؤويل      م                للقوة من جانب  
    ؛  )      سويسرا (

             حالـة مـن                يف كـل            حتقيق         إجراء     ضمان ل                       اختاذ التدابري الالزمة      -  ٥٧-   ١٠٥
                             إنفاذ القانون وتقدمي اجلناة           مسؤويل                                    إساءة استخدام السلطة من جانب          حاالت  

    ؛  )                 اجلمهورية التشيكية (           إىل العدالة 
     ضـد           العنـف                   حاالت الترهيب و        يف       فعال         حتقيق      إجراء      ضمان    -  ٥٨-   ١٠٥

           حماكمـة                     املسؤولني عنـها         وحماكمة                                     الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان      
    ؛  )                 اجلمهورية التشيكية (       لعدالة       إىل ا  هم       وتقدمي     سليمة
                                                             تعزيز محاية الصحفيني من خالل ضمان حتقيق فعال يف انتـهاك             -  ٥٩-   ١٠٥

    ؛  )    شيلي (       حقوقهم 
                            املساواة باحلق يف حريـة                 على قدم                            اختاذ خطوات لضمان التمتع     -  ٦٠-   ١٠٥

    ؛  )       بلغاريا (                                                الدين أو املعتقد وضمان حرية التعبري وحرية الصحافة 
         بـاحلق يف             املساواة         على قدم                        الالزمة لضمان التمتع                اختاذ التدابري   -  ٦١-   ١٠٥

    ؛  )        سلوفاكيا (                     حرية الدين أو املعتقد 
                                           املساواة باحلق يف حرية الدين أو املعتقد                على قدم                 ضمان التمتع     -  ٦٢-   ١٠٥
    ؛  )       الدامنرك (       ً  وفعالً      ً قانوناً
              لتساوي مـدة          ً ضمريياً                                   مدة اخلدمة البديلة للمستنكفني           تقليص  -  ٦٣-   ١٠٥

    ؛  )        سلوفينيا (   ية             اخلدمة العسكر
           اجلمهوريـة   (               رية التعـبري     حب                                التمتع الكامل ودون عوائق         صون  -  ٦٤-   ١٠٥

    ؛  )        التشيكية
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                                                                تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان حرية التعبري وحرية الـصحافة            -  ٦٥-   ١٠٥
      يف هذا        املقدمة               يف الشكاوى        بسرعة                                       ووسائل اإلعالم األخرى، وضمان التحقيق      

     ؛ )      بولندا (                  اجلناة ومعاقبتهم       وحماكمة      الصدد 
                                                              مواصلة اجلهود لضمان حرية التعبري وحرية الصحافة، والتحقيق          -  ٦٦-   ١٠٥
     ؛ )       الدامنرك (              يف هذا الصدد         املقدمة               يف مجيع الشكاوى     بسرعة
             تمتع حبريـة      بال               بيئة تسمح          لتهيئة                     ميع اخلطوات الالزمة     جب        القيام  -  ٦٧-   ١٠٥

     ؛ )       اليونان (     هلا    مربر  ال                  التعبري دون عوائق 
           اجلمهـور      حصول                     الصحافة، مبا يف ذلك                بشدة عن حرية          الدفاع    -  ٦٨-   ١٠٥
                                     يف الشكاوى املقدمة يف هذا الصدد             الواجب                              املعلومات، وضمان التحقيق      على

    ؛  )      هولندا (
      سريعة                 وإجراء حتقيقات                              معاملة مجيع وسائل اإلعالم               املساواة يف     -  ٦٩-   ١٠٥

    ؛  )      أملانيا (       التعبري      حرية            الصحافة و   رية   حل       نتهاكات     ُ   ّ          فيما ُيبلّغ عنه من ا
                                                            تعديل التشريعات اليت تنظم اإلذاعة والتلفزيون واالتـصاالت          -  ٧٠-   ١٠٥

                      علـى حنـو تـام                                        ية وتنوع وسائل اإلعالم يف البلد                            لضمان االنفتاح والشفاف  
    ؛  )      املكسيك (

                                                              احللول املناسبة ملكافحة الفقر وضمان التنميـة املـستدامة             إجياد  -  ٧١-   ١٠٥
     ؛ )      العراق (

          فئـات                 لدعم متتـع    ه               الجتماعي وتعزيز            احلوار ا                املضي يف إرساء    -  ٧٢-   ١٠٥
                                             احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               مبزيد من            اجلورجيني             عريضة من   

    ؛  )      اجلزائر (
     مـع                           تكييف املوارد املتاحـة                                         النظر يف إمكانية زيادة املوارد أو         -  ٧٣-   ١٠٥

            التخفيف من              املضي يف                                                        الربامج االجتماعية واالقتصادية واإلمنائية اليت تستهدف     
    ؛  )       ماليزيا (          أمور أخرى         ضمن مجلة                         الفقر واحلد من البطالة    حدة
                    قطـاع الـصحة           علـى                 صالحات مالئمة    إ                  الشروع يف إدخال    -  ٧٤-   ١٠٥

    ؛  )        سري النكا (
             العرقيـة            اجلماعـات                                            تعزيز ثقافة التسامح والتعاون بني خمتلف         -  ٧٥-   ١٠٥

                        لألقليـات املوجـودة             أكـرب                      اجتماعي واقتصادي       إدماج                  والدينية، وتشجع   
   ؛ )    ازيل   الرب (
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           لـضمان           لإلدمـاج     ية                ستراتيجية الوطن  ال         لتنفيذ ا              اختاذ خطوات   -  ٧٦-   ١٠٥
       اململكة  (       ورجيا   جل                                       ياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية       احل                    مشاركة األقليات يف    

   ؛ )      املتحدة
                                                                اختاذ تدابري لضمان املـشاركة الفعالـة لألقليـات يف احليـاة              -  ٧٧-   ١٠٥

              كافيـا يف        ً متثيالً      ممثلة                  ضمان أن تكون        و                                        االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد   
   ؛ )       باكستان (                               املؤسسات احلكومية واإلدارة العامة 

           يف احليـاة        تها       مـشارك     و          العرقيـة                  مجيع األقليات       إدماج       تعزيز    -  ٧٨-   ١٠٥
   ؛ )                             دولة بوليفيا املتعددة القوميات (         السياسية 

    على         ال يتم                   اللغة اجلورجية    ب        النهوض          سياسة                        التأكد من أن تنفيذ     -  ٧٩-   ١٠٥
   ؛ )       باكستان (                          ساب احلقوق اللغوية لألقليات  ح

                بشأن اختـاذ                            منظمة العمل الدولية     ها    طلبت        اليت         علومات  امل      تقدمي    -  ٨٠-   ١٠٥
                                                  األقليات العرقية سوق العمل يف القطاعني العام واخلاص     ولوج      تعزيز      بغية       تدابري 

   ؛ )         كازاخستان (
   ؛ )      العراق (      أسرهم       أفراد                     محاية حقوق املهاجرين و  -  ٨١-   ١٠٥
                                                           نظر يف تنفيذ توصيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني           ال  -  ٨٢-   ١٠٥
   ؛ )     األردن   (      ً داخلياً                  الالجئني واملشردين   خيص     فيما 
                                                            تعزيز السياسات والتماس التعاون الـدويل لـضمان حقـوق            -  ٨٣-   ١٠٥

                              عودهتم أو إعـادة توطينـهم               تضمن        تدابري      اختاذ              مبا يف ذلك       ،        ً داخلياً         املشردين  
   ؛ )       الربازيل (

        ً داخلياً         املشردين            املتعلقة ب                                   أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل             إعطاء    -  ٨٤-   ١٠٥
   ؛ )      هولندا (

                                     طرد املشردين وإعادة توطينهم الـيت                املتعلقة ب                  تنفيذ التوصيات     -  ٨٥-   ١٠٥
            زيارتـه      عقب        ً داخلياً                                                       قدمها ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين         

   ؛ )     فرنسا (       جلورجيا 
        ً   داخليـاً                    ن أوضاع املـشردين   ِّ حتسِّ               جلهود إلجياد حلول          مواصلة ا   -  ٨٦-   ١٠٥

   ؛ )        ليتوانيا (        والالجئني 
   ؛ )    شيلي (       ملشردين  ا     ماية  حل                          النظر يف اختاذ تدابري إضافية   -  ٨٧-   ١٠٥
  يف              هم املقيمون        في  ن    مب  ،      ً داخلياً                          تلبية احتياجات املشردين            مواصلة    -  ٨٨-   ١٠٥

   ؛ )        أستراليا (                           وثيق مع هيئات األمم املتحدة  ال      تنسيق   ال ب       ، وذلك               اجملتمعات املضيفة
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    فرص                 توفري املساعدة و               ، وال سيما                              تكثيف جهود محاية املشردين     -  ٨٩-   ١٠٥
   ؛ )       إكوادور (                                اخلدمات العامة على قدم املساواة            االستفادة من

                  إلتاحة فرص أيسر                                              النظر يف استكشاف السبل والوسائل املمكنة         -  ٩٠-   ١٠٥
                               وغريها من أشكال املـساعدة              اإلنسانية        املعونة        على         ً داخلياً         املشردين        حلصول  

   ؛ )       ماليزيا (             ية طبيعية هلم     معيش          هتيئة ظروف      بغية    ها     توفري و
      مـن       ً  داخلياً                    ن جمموع املشردين     ّ كّ مي                           النظر يف اعتماد هنج مشويل        -  ٩١-   ١٠٥

   ؛ )       اليونان (                        التعليم والرعاية الصحية  و       العمل                        إعالة أنفسهم واحلصول على 
             املـشردين       إخالء                    ضمن تنفيذ عمليات     ت                     وضع إجراءات واضحة      -  ٩٢-   ١٠٥

  يف     و   ني،                                    ضمن حقوقهم يف السكن والعمل الالئق      ي                  املعايري الدولية و              بشكل حيترم 
   ؛ )      سويسرا (                                 احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم 

                              بطرق من بينـها تـوفري            ً داخلياً                             اختاذ خطوات حلماية املشردين       -  ٩٣-   ١٠٥
                        للمعـايري الدوليـة         ً وفقاً           القسري        اإلخالء                                 سكن دائم وضمان تنفيذ عمليات      

   ؛ )             اململكة املتحدة (
                                          أن املراكز اجلماعية ومنـاطق إعـادة                  للتأكد من      هود    اجل       تكثيف    -  ٩٤- ٥  ١٠

            وال سيما                 احلياة الكرمية،        معايري         تستويف         قائمة         ال تزال        اليت          ً داخلياً               توطني املشردين   
       وينبغي   .                      الصرف الصحي األساسية         خدمات         لشرب و               املاء الصاحل ل              احلصول على   

ـ                    نفذ وفق إجراءات           ُ   ، وأن تُ                      القسري استثنائية       اإلخالء                  أن تكون عمليات       ة         قانوني
   ؛ )      سبانيا إ   (     الالئق                       لسكان املتضررين يف السكن  ا       ترم حق     مبا حي و      سليمة 
      ً   كـامالً                ً    حيترم احترامـاً               اإلخالء على حنو                       ضمان تنفيذ عمليات      -  ٩٥-   ١٠٥

           ضمان حصول   و   ،                             لقانون الدويل حلقوق اإلنسان       يف ا                املنصوص عليها          لضمانات   ا
   ؛ )      هولندا (    الئق     سكن     على                                   األشخاص الذين تشملهم عمليات اإلخالء

                        يف نظـام التعلـيم            ً   داخليـاً          املشردين          األشخاص            ج أطفال    ا  دم إ  -  ٩٦-   ١٠٥
     ).       النمسا (      ً     ً إدماجاً كامالً         النظامي 

  ،              الوقت املناسب                              ُ                       يف التوصيات الواردة أدناه، وسُتقدم ردودها يف               جورجيا       ستنظر    -   ١٠٦
                   ملزمـع عقـدها يف                                  عشرة جمللس حقوق اإلنسان ا            السابعة                     يتجاوز ذلك الدورة          ّ   على أالّ   
                                               على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي              جورجيا            وسيدرج رد     .     ٢٠١١       يونيو   /      حزيران

     .    ٢٠١١      يونيو  /      حزيران  يف         عشرة       السابعة                                سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته 
                                                             التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          - ١-   ١٠٦

                     واالتفاقية الدوليـة      ،                       واالجتماعية والثقافية                                 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
                             الربوتوكول االختياري التفاقية       ، و                                        حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

     كثيف                ، إضافة إىل ت                                                          حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
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                                                   على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                بسرعة        لتصديق   ل    ها    جهود
   ؛ )      سبانيا إ (       ختياري              وبروتوكوهلا اال

       فيهـا        ً طرفاً                                               االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان اليت ليست          - ٢-   ١٠٦
                                                                       وال سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             ،       حىت اآلن 

   ؛ )       إكوادور (             وأفراد أسرهم 
                                                                التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             - ٣-   ١٠٦

   ؛ )                             دولة بوليفيا املتعددة القوميات (    رهم                   املهاجرين وأفراد أس
                                                           التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              - ٤-   ١٠٦

                                           االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                   ، إضافة إىل                        والربوتوكول االختياري 
   ؛ )         قريغيزستان (                      املهاجرين وأفراد أسرهم 

                                                           التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              - ٥-   ١٠٦
   ؛ )        سلوفينيا (                  روتوكوهلا االختياري   وب

                                                           التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              - ٦-   ١٠٦
   ؛ )      النمسا (                    وبروتوكوهلا االختياري 

                                             اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضمام           على           التصديق    - ٧-   ١٠٦
   ؛ )    الصني (    يها   إل

                                             التشريعات الوطنية والتصديق على اتفاقيـة           وضع         عملية         تعجيل  - ٨-   ١٠٦
   ؛ )     صربيا (                                          قوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  ح

                                                         التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء   - ٩-   ١٠٦
             باختـصاص        التام          واالعتراف     ،                      يف أقرب وقت ممكن            عليها                 القسري والتصديق 

   ؛ )     فرنسا (               االختفاء القسري  ب        املعنية       اللجنة 
                                       ية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء                   التوقيع على االتفاق  -  ١٠-   ١٠٦

   ؛ )   قربص (       القسري 
                          وضع األشخاص عدميي اجلنسية              املتعلقة ب         تفاقية   ال               التصديق على ا    -  ١١-   ١٠٦

   ؛ )        سلوفاكيا (    ١٩٦١        لعام                               اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية و      ١٩٥٤    عام  ل
                           وضع األشخاص عدميي اجلنسية             املتعلقة ب         تفاقية   ال               التصديق على ا    -  ١٢-   ١٠٦
   ؛ )                             دولة بوليفيا املتعددة القوميات (                                 اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية و

  ي  ذ  ال  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٦٦        رقم                    لقرار جملس األمن    ي     الفعل         االمتثال    -  ١٣-   ١٠٦
                              أي عمل من أعمال التمييـز                  القيام ب                                         ث على االمتناع عن استخدام القوة أو       حي

              واملـشردون                         مبن فيهم الالجئـون     ،               ومحاية املتضررين    ؛                    العرقي ضد األشخاص  
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   م                  اختيار حمل إقامته     يف                                 وضمان حقهم يف حرية التنقل و        ؛         ممتلكاهتم      محاية      و       ً داخلياً
                الفئات الضعيفة       هذه      إىل                               تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية         ؛ و                   داخل حدود الدولة  

   ؛ )                        مجهورية فرتويال البوليفارية (                        يف ظروف من الكرامة واألمن            دون عوائق و
            حبيث يـشمل       ه،                  انون اإلعالم وسن                      كمال مشروع إصالح ق      است  -  ١٤-   ١٠٦

        وإدارهتا        اإلعالم       وسائل              على ملكية           شفافية                              هتدف إىل إضفاء مزيد من ال            تدابري  
   ؛ )              الواليات املتحدة (       املالية 
    ات          اإلصـالح      بشأن                                             إعادة النظر يف مجيع توصيات جلنة البندقية          -  ١٥-   ١٠٦

   ؛ )      سويسرا   ( ة        الدستوري
                        منظمة األمن والتعـاون     و   ة                      توصيات جلنة البندقي   ل                 التنفيذ الكامل     -  ١٦-   ١٠٦

             إصالح النظام        بشأن                                            مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان       /         يف أوروبا 
         قبـل                     اجملتمـع املـدين             وجمموعـات                               بالتشاور مع أحزاب املعارضة        ،         االنتخايب

   ؛ )              الواليات املتحدة (         بوقت كاف       ٢٠١٣ و      ٢٠١٢         انتخابات 
             ري الدوليـة                         لـشرطة مـع املعـاي         ل        الناظمة           التشريعات          مواءمة    -  ١٧-   ١٠٦

   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (
              تماشـى مـع     ي    كي                       على قانون الشرطة              ت إضافية      تعديال       إجراء    -  ١٨-   ١٠٦

   ؛ )٣ ( )      النمسا (               املعايري الدولية 
         لتزاماهتا  ال   ً الً ا   متث ا                                              تعديل التشريعات والسياسات والربامج العامة        -  ١٩-   ١٠٦

        يـه يف                         على النحو املنصوص عل      ،                             مناهضة مجيع أشكال التمييز           يف جمال            الدولية  
                 واتفاقية حقـوق      ،                                                              االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

                  دولـة بوليفيـا     (                                                          واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ،     الطفل
   ؛ )                املتعددة القوميات

                                      االجتماعي واالقتـصادي والتـشريعي                          العمل على املستويات      -  ٢٠-   ١٠٦
   .                                           ن محاية احلريات األساسية جلميـع املـواطنني                      بيئة عامة تضم          لتهيئة          والقضائي
     ضمان     ل   ها                                 اعتماد استراتيجية وطنية وتنفيذ          ، إىل                     على وجه اخلصوص          والسعي،

                انتـهاك هـذه        ب        املتعلقة                    ونزاهة يف الشكاوى           بسرعة           التحقيق   و               حرية الصحافة   
   ؛ )      بلجيكا (      احلقوق 

__________           

3 The recommendation as read during the interactive dialogue: amend the Law on Police to bring it 

in line with international standards. 
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      مبا   ، ة                      األهداف اإلمنائية لأللفي                ما تبقى من           تحقيق   ل          اجلهود        تكثيف  -  ٢١-   ١٠٦
        احلد من        بشأن     ٤       واهلدف             للجميع                    التعليم االبتدائي             بشأن توفري      ٢     هلدف       ها ا   في

   ؛ )       ماليزيا   (        اخلامسة                                وفيات الرضع ووفيات األطفال دون سن
                                      املبادئ التوجيهية للرعاية البديلـة                 ومراعاة                 حقوق الطفل       كفالة  -  ٢٢-   ١٠٦

   ؛ )       الربازيل (       لألطفال 
        قليـات             أطفـال األ         وخاصة     ،     فال                              اختاذ تدابري فعالة حلماية األط      -  ٢٣-   ١٠٦
   ؛ )       إكوادور (      دينية   ال

                                                               تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات واختاذ تدابري ملموسة لزيـادة           -  ٢٤-   ١٠٦
   ؛ )            االحتاد الروسي (                           يف احلكومة واهليئات اإلدارية        القومية             متثيل األقليات 

           تنفيـذ     عن               مبعلومات حمدثة            بانتظام                   جملس حقوق اإلنسان           تزويد  -  ٢٥-   ١٠٦
   ؛ )       هنغاريا (                 أثناء االستعراض  ة   تمد ع           التوصيات امل

                          ملكافحة التمييز ومحاية      ها                                      وضع جمموعة شاملة من التدابري وتنفيذ       -  ٢٦-   ١٠٦
                                               واعتماد تشريع شامل ملكافحة االستغالل اجلنـسي          ،                       حقوق النساء واألطفال  

  ،                                       واعتماد خطة عمل ملكافحة العنف املرتيل         ة،           البدني                    ، ومكافحة العقوبة        لألطفال
   ؛ )            االحتاد الروسي (               اية حقوق الطفل               وإنشاء آلية حلم

                                     توفري محاية أفضل حلقوق املرأة وضمان               من أجل               تشريعات      وضع  -  ٢٧-   ١٠٦
   ؛ )        ليتوانيا (   ها       لتنفيذ       تدابري     اختاذ  و                 املساواة بني اجلنسني 

    نوع                                                            اعتماد تشريعات حمددة حتظر التمييز ضد املرأة على أساس            -  ٢٨-   ١٠٦
   ؛ )       بلغاريا (                      اجلنس أو احلالة الزوجية 

      برامج            تكفل وضع                                                  ضمان منع التمييز ضد املرأة واختاذ مبادرات          -  ٢٩-   ١٠٦
   ؛ )       بنغالديش (                  العتبارات اجلنسانية  ا                      لقضاء على الفقر تراعي  ل             واستراتيجيات 

         وإدمـاج                                                        التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني               زيادة  -  ٣٠-   ١٠٦
   ؛ )     لفلبني ا (                                            اجلنساين يف السياسات واملؤسسات والربامج العامة       املنظور
                 تركـز علـى                                            مزيد من اجلهود إلصدار وتنفيذ تشريعات          بذل    -  ٣١-   ١٠٦

          الدوليـة                للمعـايري      ً   وفقـاً        املنحى         عملية               استراتيجيات        لوضع   و            موضوع حمدد 
                    ، والنهوض باألشخاص                                                           املعتمدة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز       

   ؛ )     صربيا (  ة              ألقليات العرقي         ألفراد ا     كاملة    فرص       إتاحة    و          ذوي اإلعاقة
      لمرأة       أكرب ل       ً متثيالً                                           تدابري سياسية وتشريعية وإدارية تضمن           اختاذ  -  ٣٢-   ١٠٦

   ؛ )      سبانيا إ (                                                    صنع القرار واملناصب العليا ويف مجيع جماالت اإلدارة العامة       دوائر   يف 
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                                                                تدابري جديدة لتعزيز مشاركة املرأة يف عملية صنع القـرار               اختاذ  -  ٣٣-   ١٠٦
   ؛ )      اجلزائر (

               التـشريعية           اهليئـتني                           مستوى متثيل املرأة يف          لرفع    بري             اعتماد تدا   -  ٣٤-   ١٠٦
   ؛ )       بلغاريا (           والتنفيذية 

                           االستخدام املفرط للقوة من           ظاهرة                             تكثيف اجلهود للقضاء على       -  ٣٥-   ١٠٦
                    وضمان التحقيـق يف                      النساء احملتجزات،          ومحاية     ،                       مسؤويل إنفاذ القانون        جانب

                    ءلة ومنـع حـدوث                  تعزيز املـسا                                املرتبطة هبذه االنتهاكات هبدف               االدعاءات  
   ؛ )   قربص   (               ً انتهاكات مستقبالً

ـ         العقوبة                                    وضع تشريع حيظر صراحة مجيع أشكال         -  ٣٦-   ١٠٦       ضـد    ة           البدني
   ؛ )      املكسيك (                         لتوصيات جلنة حقوق الطفل     ً وفقاً  ،       األماكن            ألطفال يف مجيع  ا

            ألطفال الذين  ل                      إعادة اإلدماج االجتماعي          التأهيل و         خدمات      تقدمي  -  ٣٧-   ١٠٦
   ؛ )       هنغاريا (     ارع                       يعملون أو يعيشون يف الشو

                                نسنة النظام القـضائي وحتـسني       أ    جل   أ                         اختاذ تدابري ملموسة من       -  ٣٨-   ١٠٦
   ؛ )            االحتاد الروسي (                      ظروف االحتجاز يف السجون 

ّ  تعّزز        تغيريات           القيام ب   -  ٣٩-   ١٠٦          مراعـاة        مـع      ،          القضائي      اجلهاز          استقاللية      
     أكثر          إجراءات          وضع                   وال سيما عن طريق      ،         ً      ً    مراعاةً كاملةً               جلنة البندقية        شواغل  

        م، حىت     وعزهل     هم،        انضباط        مراقبة   و            القضاة،       تعيني          فيما خيص      ة   ي              موضوعية وشفاف 
   ؛ )              الواليات املتحدة (                ، مىت انطبق ذلك     ختبار ال      فترة ا     خالل
          للجهـاز                                                        اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان االسـتقالل التـام            -  ٤٠-   ١٠٦

   ؛ )      سويسرا (   به                             القضائي واستعادة ثقة السكان 
       وفـاة         االت ال           املتعلقة حب       زاعم    امل   يف          ونزيهة                    حتقيقات فعالة       إجراء  -  ٤١-   ١٠٦

                                           االستخدام املفرط للقوة من جانب أفـراد                                           والتعذيب وسوء املعاملة النامجة عن      
   ؛ )       هنغاريا (         السجون       وموظفي       الشرطة 
          مـساءلة                                                  اختاذ خطوات لضمان مساءلة وكاالت إنفاذ القـانون       -  ٤٢-   ١٠٦
   ؛ )    تحدة         اململكة امل   (      التظلم               تعزيز إجراءات            ، بطرق منها      كاملة
ـ      يف   ة   ي     وشفاف        منهجية                   أكثر صرامة و                    ٍ   اعتماد سياسة حتقيقٍ    -  ٤٣-   ١٠٦      زاعم     امل

       ضـمان   و  ،                    قوات األمن الـداخلي                        املفرط للقوة من جانب            ستخدام              املتعلقة باال 
    هاك     بانت                                            عن أفعاهلم بصورة منهجية يف حال إدانتهم                القوات     هذه        فراد           مساءلة أ 

   ؛ )    كندا (             حقوق املواطنني 
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                                              مل وموضـوعي يف وقـائع معاملـة الـشرطة                         إجراء حتقيق شا    -  ٤٤-   ١٠٦
       /      أيـار     و     ٢٠٠٧         نـوفمرب    /            تشرين الثاين               يف تبليسي يف           قاسية        معاملة             لمتظاهرين   ل

                                          واختاذ مجيع التدابري الالزمة السـتعادة              عن ذلك                    حملاسبة املسؤولني        ٢٠٠٩      مايو  
   ؛ )            االحتاد الروسي (  ة        مناسب  ات                 ا يف ذلك دفع تعويض   ، مب         املنتهكة  هم   قوق   حل      لضحايا ا

                     يف الوقـت املناسـب                التحقيـق             د لضمان    و ه  اجل            بذل قصارى     -  ٤٥-   ١٠٦
   ،                          التهديدات ضـد الـصحفيني     و   ،                         ادعاءات الرقابة الذاتية     يف     ة   ي        ة وفعال  ي    شفاف ب و

   ؛ )       النرويج (          املسؤولني         ، وحماسبة           وسائل اإلعالم ب             ثقة اجلمهور       وتراجع
       حتقيـق         إىل       ً   سـعياً                                             اختاذ تدابري مناسبة وختصيص املوارد الالزمة         -  ٤٦-   ١٠٦
   ؛ )        سري النكا   (        للجميع                  التعليم االبتدائي    توفري                     ف اإلمنائي لأللفية بشأن    اهلد
                      ميع األديان ومنح كل     جب                       ضمن االعتراف القانوين     ت             اختاذ خطوات     -  ٤٧-   ١٠٦

ـ                 باعتبارهـا                   الوزارة املختصة      لدى                                         أقلية دينية إمكانية التسجيل القانوين          ً اً      كيان
   ؛ )             الكرسي الرسويل   (     ً              خاضعاً للقانون العام   ً اً      قانوني
           من ممتلكات      هبا        يتصل      ما                                         معاجلة مشكلة مصادرة أماكن العبادة و       -  ٤٨-  ٠٦ ١
   ؛ )             الكرسي الرسويل (               ألقليات الدينية        تابعة ل
         ألقليـات   ل                                 االجتماعية والثقافية والسياسية                   احترام القيم          تشجيع  -  ٤٩-   ١٠٦

     لجنة   ال       آراء    على       كوادور  إ   فق      ، توا            يف هذا الصدد  و  .        التسامح       ثقافة        ونشر         الدينية  
                             خطوات لـضمان املـساواة يف                                فيما خيص ضرورة اختاذ                 قوق اإلنسان          املعنية حب 

             صادرة أماكن   مب                                                                  التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد ومعاجلة املشاكل املتصلة           
   ؛ )       إكوادور (              قليات الدينية         تابعة لأل       ممتلكات               ما يتصل هبا من          العبادة و

           ائل اإلعالم    وس ب                ثقة اجلمهور                معاجلة تراجع                        أخذ زمام املبادرة يف       -  ٥٠-   ١٠٦
   ؛ )       النرويج (

                                       حلل مسألة ملكية وسائل اإلعالم اخلاصة           جمدية              تشريعات      وضع -  ٥١-   ١٠٦
   ؛ )٤ ( )      بيالروس (                 بروح من الشفافية 

      الذي      ٢٠٠٩   ه    يوني /   متوز          املؤرخ     ظاهر            التجمع والت                مراجعة قانون   -  ٥٢-   ١٠٦
     تمتع   ال                                                    قيود على احلق يف التجمع والتظاهر من أجل ضمان                   من ال      ً عدداً     فرض   ي
   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (     ائق و     دون ع         حلق حبرية و   ا  ذا هب

__________           

4 Develop relevant legislation to resolve the issue of ownership of non-State media, in a spirit of 

transparency. 
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                 اإلعالم عن طريق                 شفافية وسائل            املتعلق ب        قانون    ال        على          االعتماد  -  ٥٣-   ١٠٦
         اململكـة     (           ّ   واإلعالم املتحّيز                   الرقابة الذاتية                  انتشار ظاهريت                          اختاذ تدابري للحد من     

   ؛ )      املتحدة
        االحتـاد     (  ها                                                 وضع خطة عمل وطنية ملكافحـة الفقـر وتنفيـذ           -  ٥٤-   ١٠٦

   ؛ )      الروسي
   ،                                      عودة األتراك امليسخيتيني إىل جورجيا          لتيسري                    اختاذ تدابري فعالة      -  ٥٥-   ١٠٦

   ؛ )            االحتاد الروسي (             وضمان حقوقهم 
            األتـراك    ج      إلدمـا                    الظروف املناسـبة          يهيئ           ٍ  انون جمدٍ          اعتماد ق   -  ٥٦-   ١٠٦

   ؛ )     تركيا (                    امليسخيتيني العائدين
             دة األتـراك                تارخيية لعـو    ال      سباب    األ        لتوضيح                  إطالق محلة توعية      -  ٥٧-   ١٠٦

   ؛ )     تركيا (                                  امليسخيتيني وذلك لتجنب أي تعصب ضدهم 
           ، والوصول                                                       وضع استراتيجية شاملة تعاجل قضايا مثل تعلم اللغة         -  ٥٨-   ١٠٦
   ؛ )     تركيا (                   األتراك امليسخيتيني             من أجل إدماج                 التعليم والعمل   إىل

                      توصيات جلنة القـضاء     ب              ً  األرمينية عمالً       قلية         قوق األ  حب        النهوض  -  ٥٩-   ١٠٦
                        واملقرر اخلاص املعـين      ،                             واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ،             يز العنصري           على التمي 

                                                     اللجنة االستشارية التابعة جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية    ، و                    حبرية الدين أو املعتقد
                            وثيق مع ممثلـي الطائفـة           ال     شاور                    الوطنية، وذلك بالت                           اإلطارية حلماية األقليات    

   ؛ )       أرمينيا   (          الرسولية ة       األرميني           والكنيسة  ة       األرميني
   ؛ )      السويد ( ً ً       وممارسة   ً اً       قانون      ً داخلياً             حقوق املشردين              مواصلة تعزيز   -  ٦٠-   ١٠٦
                       لتحـديات االجتماعيـة     ا         ملعاجلـة                             وضع اسـتراتيجية شـاملة        -  ٦١-   ١٠٦

                               التركيـز علـى إدمـاجهم يف           ، و       ً داخلياً                                   واالقتصادية اليت يواجهها املشردون     
                    وتشجيعه على االعتماد       العمل     على      لفرد           فرص حصول ا        لزيادة              اجملتمعات احمللية 

   ؛ )    كندا   (        على نفسه
    سكن        وتوفري  ،               ودون إكراه       ً   طوعاً      اإلخالء        عمليات       تتم            ضمان أن     -  ٦٢-   ١٠٦
      ).      السويد (               على وجه السرعة                                  لألفراد الذين تشملهم عمليات اإلخالء      الئق

    .        التالية                جورجيا التوصيات         ومل تؤيد   -   ١٠٧
        مركـز              ريعات بشأن                                               القضاء على القوانني التمييزية واعتماد تش       - ١-   ١٠٧

   ؛ )       بنغالديش (           يف جورجيا         املتداولة           مجيع اللغات 
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           األقليـات          أفـراد                                               حظر التمييز واستخدام الصور النمطية ضد         - ٢-   ١٠٧
                ولة بوليفيـا   د (                              ، وال سيما يف وسائل اإلعالم        "     أعداء "      بأهنم        علنا             لوصفهم         ً تفادياً

   ؛ )                املتعددة القوميات
       ً     يومـاً    ٩٠             اليت تبلـغ       ي       اإلدار         لالحتجاز                املدة القصوى        تقليص  - ٣-   ١٠٧
   ؛ )      النمسا (       ً  يوماً  ٦٠                            مدة االحتجاز اجلنائي اليت تبلغ         لتعادل
   ؛ )       بلغاريا (      العمل              بإدارة تفتيش         النهوض  - ٤-   ١٠٧
                       النظـام القـضائي يف            مهور ب   اجل               باستعادة ثقة              أجواء تسمح         هتيئة  - ٥-   ١٠٧
          تعـيني         يـنظم                           وتعديل القانون الذي                  األعلى للقضاء     لس    اجمل         إصالح     عرب       البلد  

     ).                  اجلمهورية التشيكية   (   تهم          قضاة وإقال  ال
          موقـف            تعرب عـن                                          أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير        /                   ومجيع االستنتاجات و    -   ١٠٨

    أهنا      على           تأويلها         ينبغي     ال   و  .         االستعراض       موضوع              أو الدولة    /              اليت قدمتها و    )      الدول (        الدولة  
   .          العامل ككل                  حتظى بتأييد الفريق 
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