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შე სა ვა ლი

წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო გა მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლო ში ნი დერ-
ლან დე ბის სა მე ფოს საელ ჩოს მხარ და ჭე რით. სა ხელ მძღვა ნე ლოს მი ზა-
ნია, მოახ დი ნოს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის ცნო ბიე რე ბის ამაღ-
ლე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ, მა თი 
პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით. 

პუბ ლი კა ცია ში დე ტა ლუ რად არის აღ წე რი ლი გაე როს და ევ რო პის საბ-
ჭოს ფარ გლებ ში არ სე ბუ ლი ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ინ სტი ტუ ტე ბის 
ფუნ ქციო ნი რე ბის პრო ცე დუ რე ბი, სა დაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეთ მო ბა 
ინ ფორ მა ციას სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მიერ ალ ტერ ნა ტიუ ლი ან გა რი შე-
ბის წარ დგე ნი სა და ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცესის შესახებ.
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გაე როს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ინ სტი ტუ ტე ბი

გაე როს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ინ სტი ტუ ტე ბია: ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ-
ჭო, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა უმაღ ლე სი კო მის რის ოფი სი და სა ხელ შეკ რუ-
ლე ბო ორ გა ნოე ბი.

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭო1 - ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭო წარ მოად-
გენს გაე როს მთავ რო ბა თა შო რის ორ გა ნოს, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია 
ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა კით ხებ ზე. საბ ჭო შეიქ მნა 2006 წლის 15 მარტს, 
გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლეის 60/251 რე ზო ლუ ციის სა ფუძ ველ ზე. ადამიანის 
უფლებათა საბჭო შედ გე ბა 47 წევ რი სა ხელ მწი ფო სა გან. მი სი მან და ტი, 
სხვა ფუნ ქციებ თან ერ თად, ით ვა ლის წი ნებს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე-
ვებ ზე მუ შაო ბას და რე კო მენ და ციე ბის შე მუ შა ვე ბას. საბ ჭოს მოვალეობაა 
ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში გაე როს მუ შაო ბის კოორ დი ნი რე ბა. მის 
პრო ცე დუ რებ სა და მე ქა ნიზ მებ ში შე დის უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი მი-
მო ხილ ვა და გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რე ბი. ადამიანის უფლებების საბჭო 
ასე ვე მუ შაობს გაე როს სპე ცია ლურ პრო ცე დუ რებ თან.

უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი მი მო ხილ ვა 

უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი მი მო ხილ ვა (შემ დგომ ში „უპმ“) არის ადა-
მია ნის უფ ლე ბა თა მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი. ის 2006 წელს, გაე როს გე-
ნე რა ლუ რი ასამ ბლეის 60/251 რე ზო ლუ ციის სა ფუძ ველ ზე შეიქ მნა. უპმ-ის 
გა მორ ჩეულ ხა სიათ ში მოიაზ რე ბა ის ფაქ ტი, რომ მი სი სა შუა ლე ბით ხორ-
ციელ დე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის ფარ თო მო ნი ტო რინ გი. 
ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბა ყვე ლა ქვე ყა ნას თა ნაბ რად ეკის რე ბა, მიუ-
ხე და ვად იმი სა, აქვთ თუ არა რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი ესა თუ ის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა. ამ ჟა მად არ არ სე ბობს სხვა მსგავ სი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც ამ გვარ 
მო ნი ტო რინგს გა ნა ხორ ციე ლებ და სა ხელ მწი ფოებ ზე. უპმ მთლია ნად თა-
ნამ შრომ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მე ქა ნიზ მია და ახ დენს ადა მია ნის უფ ლე-
ბა თა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბის საქ მია ნო ბის შევ სე ბას.

1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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უპმ-ის მი ზა ნია:

•	 ყუ რად ღე ბა გაა მახ ვი ლოს უთა ნას წო რო ბის და დის კრი მი ნა ციის სა-
კით ხებ ზე;

•	 გააუმ ჯო ბე სოს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბა;

•	 აი ძუ ლოს სა ხელ მწი ფოე ბი შეას რუ ლონ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
ადა მია ნის უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში;

•	 ხე ლი შეუწ ყოს საუ კე თე სო პრაქ ტი კის გავ რცე ლე ბას ქვეყ ნებს შო რის. 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ ან გა რი შის 

გან ხილ ვის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე მხა რეე ბი

მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო (SuR) - სა ხელ მწი ფო, რო მელ საც უწევს 
ან გა რი შის წარ დგე ნა ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ. 
ან გა რი შის წარ დგე ნის თა რი ღი გა ნი საზ ღვრე ბა წი ნას წარ, ადა მია ნის უფ-
ლე ბა თა საბ ჭოს მიერ. ეს (და სხვა სა ხის) ინ ფორ მა ცია თავ სდე ბა სა ჯა-
როდ, ოფი ცია ლურ ვებ გვერ დზე, თი თოეულ სა ხელ მწი ფო სათ ვის ინ დი ვი-
დუა ლუ რად2. სა ხელ მწი ფო თა რი გი თო ბა ეფუძ ნე ბა უნი ვერ სა ლუ რო ბი სა 
და თა ნას წო რი მოპ ყრო ბის პრინ ციპს. გარ და ამი სა, 5/1 რე ზო ლუ ცია ში 
გა წე რი ლია რი გი თო ბის კრი ტე რიუ მე ბი: 

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს ყვე ლა წევ რი ქვეყ ნის გა და ხედ ვა უნ და 

მოხ დეს მი სი წევ რო ბის პე რიოდ ში

•	 პირ ველ რიგ ში ხორ ციელ დე ბა პირ ვე ლა დი წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბის 

(ერ თი, ან ორი წლით არ ჩეულ თა) გა და ხედ ვა.

სა მუ შაო ჯგუ ფი - შედ გე ბა გაე როს წევ რი ქვეყ ნე ბის გან და თავ მჯდო მა-
რის გან (ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი). სა მუ შაო ჯგუ ფის 
ფუნ ქციაა მი მო ხილ ვის ჩა ტა რე ბა. ჯგუფ ში სულ 47 წევ რია.

„ტროი კა“ - პრო ცე სის გაიო ლე ბის მიზ ნით, შემ თხ ვე ვი თი შერ ჩე ვი თი 
პრინ ცი პით და კომ პლექ ტე ბუ ლი (ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს წევ რი 
ქვეყ ნე ბის გან) 3 წევ რია ნი გუნ დი. მი სი ძი რი თა დი ფუნ ქციაა მომ ხსე ნე ბე-

2. მაგალითად საქართველოს შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია უპმ-ს სესიებთან დაკავშირებით 
შეგიძლიათ იხილოთ: http://www.upr-info.org/en/review/Georgia
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ლი სა ხელ მწი ფოს მიერ წარ დგე ნი ლი ან გა რი შის გან ხილ ვის პრო ცე სის 
ფა სი ლი ტა ცია. მომ ხსე ნე ბელ სა ხელ მწი ფოს შეუძ ლია არ ჩეულ „ტროი კას“ 
ვე ტო დაა დოს და მოით ხო ვოს ერთ-ერ თი წევ რის იმა ვე რე გიო ნი დან არ-
ჩე ვა, საი და ნაც თა ვად მომ ხსე ნე ბე ლი ქვე ყა ნაა.

ტროი კა სე სიის და სას რულს ად გენს წე რი ლო ბით დო კუ მენტს, სა დაც თავ-
მოყ რი ლია შეხ ვედ რის დე ტა ლე ბი.

დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე - ნე ბის მიე რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია, 
ნა ციო ნა ლუ რი და წე სე ბუ ლე ბა, გაე როს სპე ცია ლი ზი რე ბუ ლი საა გენ ტოე-
ბი და სხვა. მა თი რო ლი არის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი და გა დამ წყვე ტი ალ-
ტერ ნა ტიუ ლი ან გა რი შის წარ დგე ნი სას და ზო გა დად, მთლიან პრო ცეს ში. 

გა მო სა ყე ნე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი და მა თი

 მომ ზა დე ბის პრინ ცი პი

გან ხილ ვის პრო ცეს ში გა მოი ყე ნე ბა სა მი ძი რი თა დი დო კუ მენ ტი: მომ ხსე-
ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს და დაინ ტე რე სე-
ბუ ლი მხა რის (მაგ.: არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციის) მიერ შედ გე ნი ლი 
დო კუ მენ ტე ბი. ყვე ლა ეს დო კუ მენ ტი ასა ხავს ქვე ყა ნა ში ადა მია ნის უფ ლე-
ბა თა მდგო მა რეო ბას. თი თოეუ ლი მი მო ხილ ვის პრო ცე სის დაწ ყე ბამ დე, 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი მი ნი მუმ ექ ვსი თვით ად რე მზად დე ბა და სა ჯა-
როდ იტ ვირ თე ბა ოფი ცია ლურ ვებ-გვერ დზე, უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი 
მიმოხილ ვის სექ ცია ში.

•	 მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო წა რად გენს მაქ სი მუმ 20 გვერ დიან ან-
გა რიშს („ეროვ ნუ ლი ან გა რი ში“).3 ანგარიშის მო მზადების პროცესში 
რე კო მენ დე ბუ ლია, რომ სა ხელ მწი ფოებ მა აწარ მოონ სის ტე მა ტიუ რი 
შეხ ვედ რე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან და 
სხვა დაინ ტე რე სე ბულ პი რებ თან.

•	 დო კუ მენ ტი, რო მელ საც ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭო წა რად გენს 
არ უნ და აღე მატე ბო დეს 10 გვერდს და უნ და მოი ცავ დეს და მოუ-
კი დე ბე ლი ექ სპერ ტე ბის, სპე ცია ლუ რი მომ ხსე ნებ ლე ბის, გაე როს 
საა გენ ტოე ბის და სხვა  აქტორების მიერ მო წო დე ბულ რე ლე ვან ტურ 
ინ ფორ მა ციას.

•	 სხვა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის მიერ წარ დგე ნი ლი ან გა რი ში (მათ 

3. თითუელი ქვეყნის შესახებ დოკუმენტაცია იხილეთ:  
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx

4. ინდივიდუალური ანგარიშს შემთხვევაში 5 გვერდი, კოალიციის არსებობის შემთხვევაში 
  10 გვერდი.
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შო რის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის).4 აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი 
ასე ვე მაქ სი მუმ 10 გვერდს მოი ცავს და მას ში შე დის სან დო, რე ლე-
ვან ტუ რი ინ ფორ მა ცია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ. 
სწო რედ ის ფაქ ტი, რომ ეს უკა ნას კნე ლი ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად ასა-
ხავს რეა ლურ მდგო მა რეო ბას, გან საზ ღვრავს არა სამ თავ რო ბოე ბის 
გა დამ წყვეტ და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს მთლიან პრო ცეს ში (და მა-
ტე ბი თი ინ ფორ მა ციის თვის ქვე მოთ იხ. თა ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ციე ბის მიერ უპმ-ის ან გა რი შის მომ ზა დე ბის შე სა ხებ). 

თი თოეუ ლი დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბი სას უნ და გა მახ ვილ დეს ყუ რად ღე ბა 
შემ დეგ სა კით ხებ ზე:

•	 ინ ფორ მა ციის მომ ზა დე ბის მე თო დო ლო გიის და ეროვ ნულ დო ნე ზე 
კონ სულ ტა ციე ბის პრო ცე სის მო ნა ხა ზი;

•	 ქვე ყა ნა ში ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კუთ ხით არ სე ბუ ლი ზო გა დი სუ რა-
თი - რა არის დაც ვის ნორ მა ტიუ ლი სა ფუძ ვე ლი, არ სე ბობს თუ არა 
ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ ლი ცენ ტრე ბი, ან ინ სტი ტუ ტე ბი;

•	 რო გორ ხორ ციელ დე ბა ეროვ ნულ დო ნე ზე ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის 
წა ხა ლი სე ბა, ხდე ბა თუ არა საერ თა შო რი სო დო ნე ზე ნა კის რი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა და რამ დე ნად ეფექ ტუ რია ეს პრო ცე სი;

•	 რო გო რია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კუთ ხით ქვე ყა ნა ში აქ ტი ვო ბა, სხვა-
დას ხვა მე ქა ნიზ მებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის დო ნე;

•	 რა კეთ დე ბა არ სე ბუ ლი სი ტუა ციის გა საუმ ჯო ბე სებ ლად, რა არის მიღ-
წე ვა ამ სფე რო ში, რო გო რია ქვეყ ნის საუ კე თე სო პრაქ ტი კა, რა გა მოწ-
ვე ვე ბი არ სე ბობს არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბით.

უპმ-ის სტა დიე ბი

უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი მი მო ხილ ვა შეიძ ლე ბა პი რო ბი თად შემ დეგ 
სტადიებად დავ ყოთ:

1.	მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს მიერ ან გა რი შის 
წარ დგე ნა, გან ხილ ვა.

4. ინდივიდუალური ანგარიშს შემთხვევაში 5 გვერდი, კოალიციის არსებობის შემთხვევაში 
  10 გვერდი.
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2.	მი ღე ბუ ლი რე კო მენ დაციე ბის იმ პლე მენ ტა ცია შემ დგომ 
მოხ სე ნე ბამ დე (4.5 წელ ში);

3.	შემ დგო მი ან გა რი ში იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად გაუმ ჯო ბეს და ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის ფონ ზე ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა-
რეო ბა ქვე ყა ნა ში.

უნი ვერ სა ლუ რი მი მო ხილ ვის მთლია ნი პრო ცე სი მოი ცავს 2 ციკლს:

პირ ვე ლი ციკ ლი მიმ დი ნა რეობ და 2008 – 2011 წლებ ში, რომ ლის დრო საც 
მოხ და რე კო მენ და ციე ბის მი ღე ბა მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს მიერ. 

უპმ-ის მეო რე ციკ ლი, დაიწ ყო 2012 წელს და დას რულ დე ბა 2016 წელს. 
ამ პე რიოდ ში შე მოწ მდე ბა რამ დე ნად მოხ და წი ნა ციკ ლის დროს მი ღე-
ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის, იმ პლე მენ ტა ცია სა ხელ მწი ფოს მიერ და რა შე-
დე გი გა მოი ღო მან.

ძი რი თა დი გან სხვა ვე ბა ამ ორ ციკლს შო რის მდგო მა რეობს შემ დეგ ში: 
პირ ვე ლი ციკ ლი სას ხდე ბა სა ხელ მწი ფო ან გა რი შის წარ დგე ნა ადა მია-
ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ და რე კო მენ და ციე ბის მი ღე ბა; 
ხო ლო მეო რე ციკ ლი სას მი მო ხილ ვის თე მაა, თუ რო გორ შეს რულ და წი ნა 
ციკ ლის დროს მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბი და რა არის ამ ჟა მინ დე ლი 
მდგო მა რეო ბა ადა მია ნის უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით, ასე ვე რა მიღ წე ვე ბი 
აქვს სა ხელ მწი ფოს და რა სა ხის სიძ ნე ლეე ბი წარ მოეშ ვა ვალ დე ბუ ლე ბა-

თა შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში.

ან გა რი შის გან ხილ ვის პრო ცე სი

სე სიებს მას პინ ძლობს უპმ-ის სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც წე ლი წად ში 3-ჯერ 
იკ რი ბე ბა ჟე ნე ვა ში. შეკრების პერიოდებია:

• თე ბერ ვა ლი - მარ ტი;

• აპ რი ლი - მაი სი;

• ნოემ ბე რი - დე კემ ბე რი.

თი თოეუ ლი შეხ ვედ რა 10 დღე გრძელ დე ბა. სე სიე ბი ატა რებს ინ ტე რაქ ციულ 
ხა სიათს, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც ქვეყ ნებს შეუძ ლიათ დას ვან კით ხვე ბი და 
მის ცენ რე კო მენ და ციე ბი მომ ხსე ნე ბელ სა ხელ მწი ფოს.
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გან ხილ ვის პრო ცე სი სამ საათზე მეტხანს გრძელდება. მომ ხსე ნე ბელ 
სა ხელ მწი ფოს დაახ ლოე ბით ერთი საა თი ეძ ლე ვა იმი სათ ვის, რომ წა-
რად გი ნოს ეროვ ნუ ლი ან გა რი ში, უპა სუ ხოს კით ხვებს და გაა კე თოს და-
მა ტე ბითი კო მენ ტა რე ბი. ან გა რიშ ში ასა ხუ ლია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
მდგო მა რეო ბა (1-ლი ციკ ლი სას), ან სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გან ხორ-
ციე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი რე კო მენ და ციე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის პრო ცეს ში, 
ასევე თუ რა სიძ ნე ლეე ბი წარ მოეშ ვა მო ვა ლეო ბა თა შეს რუ ლე ბის პრო-
ცეს ში (მე-2 ციკ ლი სას).

თი თოეუ ლი მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო მოწ მდე ბა შემ დე გ 
საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებში არსეულ ადამიანის 
უფლებებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შემოწმების კუთხით:

•	 გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორგანიზაციის ქარ ტია,

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა უნი ვერ სა ლუ რი დეკ ლა რა ცია,

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო მელ ზეც მიერ თე ბუ ლია 
კონ კრე ტუ ლი სა ხელ მწი ფო,

•	 ქვეყ ნის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გან ცხა დე ბე ბი და და პი რე ბე ბი, ასე ვე ადა-
მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს წევ რო ბა ზე გა ნაც ხა დის შე  ტა ნი სას გა კე-
თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი,

•	 შე სა ბა მი სი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თა ლი.

მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს პრე ზენ ტა ციის შემ დეგ იწ ყე ბა დის კუ სიის 
პრო ცე სი, სა დაც სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფოე ბი სვა მენ კით ხვებს და ზე პირ 
რე კო მენ და ციებს სთა ვა ზო ბენ ქვე ყა ნას.

დია ლო გის პრო ცე სის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სა მუ შაო ჯგუ ფი აკე თებს 
მთლია ნი პრო ცე სის წე რი ლო ბით შე ჯა მე ბას. შემ დგო მი 2 სა მუ შაო დღის 
გან მავ ლო ბა ში მოს ხე ნე ბა წა რედ გი ნე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს 
და ხდე ბა მი სი „პირ ვე ლა დი მი ღე ბა“. ამ დო კუ მენ ტში აი სა ხე ბა ყვე ლა 
გაჟ ღე რე ბუ ლი რე კო მენ და ცია და მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს მიერ 
მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ამ რე კო მენ და ციებ თან მი მარ თე ბით. სა-
ხელ მწი ფოს შეუძ ლია მიი ღოს, არ მიი ღოს ან გა ნუ ხილ ვე ლად და ტო ვოს 
რე კო მენ და ციე ბი. ის რე კო მენ და ციე ბი, რო მელ თა მი ღე ბა ზეც მომ ხსე ნე-
ბე ლი სა ხელ მწი ფო თან ხმო ბას გა ნაც ხა დებს, წარ მო შობს მა თი შეს რუ ლე-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბას მეო რე ციკ ლამ დე.
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არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის რო ლი 

უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი მი მო ხილ ვი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის ჩარ თუ ლო ბა. მათ ეკის რე ბათ დი დი რო ლი 
რე კო მენ და ციე ბის მი ღე ბის და შემ დგო მი შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს შეუძ ლიათ:

1.	ჩაერ თონ კონ სულ ტა ციის პრო ცეს ში;

2.	გააგ ზავ ნონ მოხ სე ნე ბა “ჩრდი ლო ვა ნი /ალ ტერ ნა ტიუ ლი ან გა რი ში;“

3.	ჩაერ თონ ლო ბი რე ბის პრო ცეს ში;

4.	დაეს წრონ უპმ-ის სა მუ შაო ჯგუ ფის სე სიებს;

5.	დაეს წრონ და მო ნა წი ლეო ბა მიი ღონ ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
საბ ჭოს სე სიებში;

6.	მოუ წო დონ სა ხელ მწი ფოებს მოახ დი ნონ რე კო მენ და ციე ბის 

შემ დგო მი იმ პლე მენ ტა ცია.

პრო ცეს ში ჩარ თვა შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხვა ეტაპ ზე. რე კო მენ დე ბუ ლია 
ორ გა ნი ზა ციებ მა თა ვი დან ვე ადევ ნონ თვა ლი სა ხელ მწი ფოს ან გა რი შის 
მომ ზა დე ბის პრო ცესს. ან გა რი შის წარ დგე ნამ დე მი ნი მუმ ერ თი წლით 
(ან უფ რო) ად რე, სა ხელ მწი ფოებ მა შე საძ ლოა აწარ მოონ შეხ ვედ რე ბი 
და კონ სულ ტა ციე ბი სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ციებ თან და ინ სტი ტუ ტებ თან. 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ სა კუ თა რი მო საზ-
რე ბე ბის გაც ნო ბა სა ხელ მწი ფო წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის.

სა კუ თა რი წვლი ლის შე ტა ნის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა შუა ლე ბა არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი სათ ვის არის ალ ტერ ნა ტიუ ლი ან გა რი შის გაგ ზავ ნა, 
სა ხელ მწი ფოს მიერ მომ ზა დე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი ან გა რი შის პა რა ლე ლუ რად.

ალ ტერ ნა ტიუ ლი მოხ სე ნე ბა - უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მე ქა ნიზ მია არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი სათ ვის, ვი ნაი დან სწო რედ ამ დო კუ მენ ტშია 
შე საძ ლე ბე ლი ასა ხულ იქ ნას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რეა ლუ რი სი ტუა ცია 
ადა მია ნის უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით. მოხ სე ნე ბა სა შუა ლე ბას აძ ლევს 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გენ ლებს საერ თა შო რი სო დო ნე-
ზე გაი ტა ნონ აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხე ბი და შე სა ბა მი სად აი ძუ ლონ სა ხელ მწი-
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ფო მე ტი ყუ რად ღე ბა მიაქ ციოს პრობ ლე მა ტურ ას პექ ტებს. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ არ ცერ თი სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რეს ში არ შე დის მათ მი მართ მოხ დეს 
ნე გა ტიუ რი კრი ტი კა საერ თა შო რი სო დო ნე ზე. 

ჩრდი ლო ვა ნი ან გა რი შის წარ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია ნებისმიერ ადამიანის 
ფ ლე ბა თა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო ში, ისე ვე რო გორ უნი ვერ სა ლურ 
პე რიო დულ მი მო ხილ ვა ში. ის შეიძ ლე ბა ეხე ბო დეს მთლია ნად ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბულ მდგო მა რეო ბას, ან იყოს კონ კრე ტულ სა კით ხ ზე ორიენ ტი რე-
ბუ ლი. 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა შეუძ ლიათ კოა ლი ციურ გაერ თია ნე ბებს, რაც თა-
ვის თა ვად მეტ ყუ რად ღე ბას იქ ცევს გან ხილ ვის დროს. მსგავ სი ან გა რი-
ში შე საძ ლოა იყოს მაქ სი მუმ 10 გვერ დია ნი - 5630 სიტ ყვა, ხო ლო ინ-
დი ვი დუა ლუ რი ან გა რი შის წარ დგე ნი სას ეს რაო დე ნო ბა 5 გვერ დამ დე 
მცირ დე ბა - ჯამ ში 2815 სიტ ყვა, სქო ლიოს და და ნარ თე ბის გა მოკ ლე-
ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ თი თოეულ ორ გა ნი ზა ციას შეუძ ლია 
მხო ლოდ ერ თი ინ დი ვი დუა ლუ რი ან გა რი შის წარ დგე ნა, მაგ რამ ასე ვე, 
ერ თდროუ ლად შე საძ ლე ბე ლია რა მო დე ნი მე კოა ლი ციუ რი ან გა რი შის 
ავ ტო რიც იყოს.

ან გა რი შის მომ ზა დე ბი სას უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ შემ დე გი:

•	 ანგარიში უნდა იყოს გა მარ თუ ლი და მარ ტი ვი ენით და წე რი ლი, ერ-
თგვა რო ვა ნი 
ტერ მი ნო ლო გიის გა მო ყე ნე ბით,

•	 არ უნდა შეი ცავ დეს შეუ რაც ხმყო ფელ გა მო ნათ ქვა მებს,

•	 იმი სათ ვის, რომ მოხ დეს მარ ტი ვად მი თი თე ბა პა რაგ რა ფებ ზე, 
თა ვე ბი უნდა იყოს დანომრილი,

•	 გან სხვა ვე ბუ ლი სა კით ხე ბი უნდა იყოს კა ტე გო რი ებად დაყოფილი,

•	 ანგარიში შეს რუ ლე ბუ ლი უნდა იყოს გაე როს ოფი ცია ლუ რი ენე ბი დან 
ერთ-ერ თზე (ინ გლი სუ რი, რუ სუ ლი, არა ბუ ლი, ფრან გუ ლი, ჩი ნუ რი, 
ეს პა ნუ რი),5

•	 და ნარ თში არ უნ და იყოს რუ კა, სხვა ან გა რი ში, ან სუ რა თი.

5. http://www.un.org/en/aboutun/languages.shtml; 
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TechnicalGuide.aspx. 
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ან გა რი შის სტრუქ ტუ რა

ან გა რი შის თავ სართ ფურ ცელ ზე უნ და გან თავ სდეს შემ დე გი 
სა ხის ინ ფორ მა ცია: 

•	 ორ გა ნი ზა ციის სა ხე ლი, 

•	 ლო გო, 

•	 სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია,

•	  ვებ-გვერ დი,

•	  ორ გა ნი ზა ციის საქ მია ნო ბის ამ სახ ვე ლი მოკ ლე ინ ფორ მა ცია.

ტექ სტი უნ და აიკ რი ფოს Times New Roman შრიფ ტით; ზო მა-12; ფორ მა-
ტი A4; და შო რე ბა 1.5.

ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის გა საგ ზავნ ტექ სტში მიე თი თე ბა:

•	 ორ გა ნი ზა ციის სა ხე ლი,

•	  ქვეყ ნის სა ხე ლი,

•	  უპრ-ის სე სია, 

•	 სა ხელ მწი ფო ან გა რი შის წარ დგე ნის თვე.

ან გა რი შის წე რი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია სტრუქ ტუ რუ ლი მო წეს რი გე ბა:

•	 სარ ჩე ვი,

•	 აღ წე რა,

•	 შე სა ვა ლი,

•	 ძი რი თა დი ნა წი ლი,

•	 რე კო მენ და ციე ბი,

•	 დას კვნა.
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აღ წე რა ში სა სურ ვე ლია დაი წე როს მთავ რო ბის მი მართ მი სალ მე ბა, მი ზე-
ზი თუ რა ტომ ვწერთ ან გა რიშს, პო ლი ტი კუ რი და სო ცია ლუ რი კონ ტექ სტი, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხე ბის გა მო ყო ფა ზო გა დად, ძი რი თა დი რე კო მენ-
და ციე ბი.

შე სა ვალ ში უმ ჯო ბე სია წარ მო ვად გი ნოთ მე ტი კონ კრე ტი კა კონ ტექ სტთან 
და კავ ში რე ბით, ასე ვე მო ვახ დი ნოთ ძი რი თა დი სა კით ხე ბის ფარ თო მი-
მო ხილ ვა.

ძი რი თად ნა წილ ში უნ და წარ მო ჩინ დეს სტა ტის ტი კა და მი სი მი მო ხილ ვა 
კონ ტექ სტთან მი მარ თე ბა ში; ასე ვე დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის მო ნათ ხრო-
ბი - ინ დი ვი დუა ლუ რი შემ თხვე ვე ბი (case study) და მა თი ანა ლი ზი.

რე კო მენ და ციებ ში მიუ თი თეთ, პრობ ლე მის გა დაჭ რის შე საძ ლო გზე ბი და 
მო მა ვალ ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი რჩე ვე ბი.

და სას რულს, დას კვნით ნა წილ ში უნ და მოხ დეს ყო ვე ლი ვე ზე მოთხსე ნე-
ბუ ლის მოკ ლე შე ჯა მე ბა და ერ თია ნი აზ რის და ფიქ სი რე ბა.

შედ გე ნი ლი დო კუ მენ ტი უნ და გაიგ ზავ ნოს და აიტ ვირ თოს ადა მია ნის უფ-
ლე ბა თა საბ ჭოს ვებ-გვერ დზე. ამი სათ ვის სა ჭი როა არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ციებ მა წი ნას წარ გაია რონ ონ ლაინ რე გის ტრა ცია.

გაგ ზავ ნის დრო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს შეუძ ლიათ შეა მოწ მონ 
რო დის არის სა ხელ მწი ფო ან გა რი შის წარ დგე ნის დრო და ასე ვე რო დის 
შეუძ ლიათ თა ვად გააგ ზავ ნონ ან გა რი ში.

ამ ეტა პის თვის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს შეუძ ლიათ ალე ტერ ნა-
ტიუ ლი ან გა რი შის წარ დგე ნა 2015 წლის 23 მარ ტამდე.

იმის გა მო რომ შე საძ ლოა გა დაიტ ვირ თოს სერ ვე რი, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 
შემ დე გი მი სა მარ თი ინ ფორ მა ციის გასაგზავნად: 

UPRSUBMISSIONS@OHCHR.ORG.

ლო ბი რე ბის პრო ცე სი სა ხელ მწი ფო ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის ერთ-ერ თი 
ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მია. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ციებ მა წი ნას წარ გა მო ყონ მთა ვა რი სა კით ხე ბი და გა ნი ხი ლონ ისი ნი 
სა ხელ მწი ფოს დე ლე გა ტებ თან ერ თად. ამ მიზ ნით უმ ჯო ბე სია წა რად გი ნონ 
მაქ სი მუმ ერთ გვერ დია ნი დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც იქ ნე ბა რე კო მენ და ციე-

6.  იხ.დეტალური ინფორმაცია ორგანიზაციებისთვის ონლაინ რეგისტრაციასთან 
 დაკავშირებით https://uprdoc.ohchr.org/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

7. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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ბის ჩა მო ნათ ვა ლი და მოკ ლე არ გუ მენ ტა ცია, თუ რა ტომ წარ მოად გენს 
ესა თუ ის სა კით ხი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას სა ხელ მწი ფოს თვის, 
რა ტომ არის სა ჭი რო მი სი გან ხილ ვა სე სიის დროს და რა შე დეგს გა მოი-
ღებს მი სი შემ დგო მი იმ პლე მენ ტა ცია. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს შეუძ ლიათ ასე ვე ჩაერ თონ კონ სულ ტა-
ციის პრო ცეს ში და მომ ხსე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლებ თან 
ერ თად გაია რონ მთა ვა რი სა კით ხე ბი ჟე ნე ვა ში, სა ხელ მწი ფოს მიერ მი-
ღე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის გან ხილ ვის დროს. ამ დროს ხდე ბა ინ ფორ მა-
ციის აქ ტიუ რი გაც ვლა, რაც ორი ვე მხა რეს ეხ მა რე ბა ან გა რი შის ძლიე რი 
და სუს ტი მხა რეე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ში, რა თა სა თა ნა დო ყუ რად ღე ბა 
გა მახ ვილ დეს და მაქ სი მა ლუ რად შეივ სოს არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გე ნელ მა ორ გა ნი ზა ციებ მა უნ და 
იზ რუ ნონ, რომ  სა ხელ მწი ფომ თარ გმნოს მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბი 
მშობ ლიურ ენა ზე, რა თა ეს ინ ფორ მა ცია გახ დეს უფ რო ხელ მი საწ ვდო მი 
ფარ თო მა სე ბის თვის. გარ და ამი სა, ყუ რად ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს თუ 
რამ დე ნად ხდე ბა რე კო მენ და ციე ბის ასახ ვა სა ხელ მწი ფოს სა მოქ მე დო 
გეგ მებ სა და სტრა ტე გიებ ში. მიმ დი ნა რე პროგ რე სი ადა მია ნის უფ ლე ბებ-
თან მი მარ თე ბით და რეა ლუ რი მიდ გო მა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან (რე კო-
მენ და ციე ბის შეს რუ ლე ბის კუთ ხით) აი სა ხე ბა ე.წ „ჩრდი ლო ვან ან გა რი-
შებ ში,“ რომ ლებ საც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი აგ ზავ ნიან გაე როს 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოებ ში.

ან გა რი შის გან ხილ ვის პრო ცე სი პირ და პი რი ეთე რით გა დაი ცე მა ვებ-
გვერ დის სა შუა ლე ბით.

დო კუ მენ ტის ოფი ცია ლუ რი მი ღე ბა

დო კუ მენ ტის მი ღე ბის ბო ლო ეტაპ ზე მომ ხსე ნე ბელ მა სა ხელ მწი ფომ უნ და 
დაა ფიქ სი როს პო ზი ცია და 30 წუთ ში აღ ნიშ ნოს თუ რო მე ლი რე კო მენ და-
ციე ბის შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს შემ დეგ ციკ ლამ დე და რამ-
დე ნად ეთან ხმე ბა რე კო მენ და ციის ში ნაარსს. შემ დეგ იმარ თე ბა საერ თო 
გან ხილ ვა, რო მელ საც ეთ მო ბა დაახ ლოე ბით ერ თი საა თი. აღ ნიშ ნულ 
დრო ში ყვე ლა მო ნა წი ლეს შეუძ ლია გაა კე თოს ზო გა დი კო მენ ტა რე ბი, 
ან შე ნიშ ვნე ბი.
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ფორ მა ლუ რად რე კო მენ და ციე ბის შემ დგო მი იმ პლე მენ ტა ცია სა ხელ-
მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას წარ მოად გენს, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს არა სამ-
თავ რო ბო ორგანიზაციე ბის დი დი რო ლი, რო გორც მო ნი ტო რინ გის, ისე 
რე კო მენ და ციე ბის იმ პლე მენ ტა ციის პრო ცეს ში.  

დო კუ მენ ტის იმ პლე მენ ტა ცია ეროვ ნულ დო ნე ზე

სა ხელ მწი ფოე ბი ვალ დე ბულ ნი არიან სა ბო ლოო დო კუ მენ ტის მი ღე ბის 
შემ დგომ მიი ღონ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი, რა თა შეას რუ ლონ ნა კის რი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი. ყვე ლა ის რე კო მენ და ცია, რომ ლის შეს რუ ლე ბა ზეც მომ ხსე ნე-
ბელ მა სა ხელ მწი ფომ თან ხმო ბა გა ნაც ხა და, უნ და აი სა ხოს სა ხელ მწი ფო 
სტრა ტე გია ში და სა მოქ მე დო გეგ მა ში, ან მოხ დეს შე სა ბა მი სი რეა გი რე ბა 
და არ სე ბუ ლი სი ტუა ციის გა მოს წო რე ბა. 

სა სურ ვე ლია მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ითარ-
გმნოს და მოხ დეს სა ზო გა დოე ბის თვის მი სი მი წო დე ბა.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის მხრი დან სა ჭი როა აქ ტიუ რო ბა, რაც 
შეიძ ლე ბა გა მოი ხა ტოს შემ დე გში:

1.	პრეს- კონ ფე რენ ციის მოწ ყო ბა სა ზო გა დოე ბის მე ტი 
ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით;

2.	მე დია სა შუა ლე ბე ბით ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბა;

3.	შეხ ვედ რე ბის მოწ ყო ბა დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებ თან 
მა თი პო ზი ციის გაც ნო ბის მიზ ნით;

4.	რეკომენდაციის იმ პლე მენ ტა ციი ს მო ნი ტო რინ გის გზე ბის და სახ ვა;

5.	იმ პლე მენ ტა ცია ში უშუა ლო მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბა.

ამ და სხვა სა შუა ლე ბე ბით არასამთავრობო ორ გა ნი ზა ციე ბი უზ რუნ ველ-
ყო ფენ სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ ლო ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბას. შეხ ვედ რე ბი სას წა მოჭ რი ლი სა კით ხე ბის სა ჯა რო გან ხილ-
ვა ხელს უწ ყობს ინ ფორ მა ციის შეგ რო ვე ბას, სა მო მავ ლოდ დახ ვე წას და 
პრობ ლე მუ რი მხა რეე ბის წარ მო ჩე ნას. 
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სახელმწიფოების მიერ რეკომენდაციების 

შესრუ ლე ბის პრობ ლე მა

სა ხელ მწი ფოებ მა უნ და ითა ნამ შრომ ლონ უნი ვერ სა ლურ პე რიო დულ მე ქა-
ნიზ მთან და შეას რუ ლონ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი კე თილ სინ დი სიე რად. 

იმი სათ ვის, რომ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შეს რულ დეს უფ რო სწრა ფად და ეფექ-
ტუ რად, სა ჭი როა დაც ვის მე ქა ნიზმს გააჩ ნდეს იძუ ლე ბი თი ხა სია თი. თუმ-
ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ გაე რო ში ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
კუთ ხით მსგავ სი მე ქა ნიზ მი არ არ სე ბობს. 

არ სე ბობს პრაქ ტი კა, რო დე საც სა ხელ მწი ფომ უა რი გა ნაც ხა და ან გა რი-
შის წარ დგე ნა ზე (ის რაე ლი)8 და მხო ლოდ მის მიერ წა მო ყე ნე ბუ ლი მოთ-
ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის შემ დგომ მიი ღო მო ნა წი ლეო ბა გან ხილ ვა ში. ამ 
სა კით ხთან და კავ ში რე ბით საბ ჭოს 5/1 რე ზო ლუ ცია ში9 მი თი თე ბუ ლია, 
რომ საბ ჭო უნ და შეე ცა დოს გამოიყენოს ყვე ლა ის სა შუა ლე ბა, რო მე ლიც 
უბიძ გებს სა ხელ მწი ფოს თა ნამ შრომ ლო ბის კენ. თუ ეს არ აღ მოჩ ნდე ბა 
საკ მა რი სი, უნ და გა ნი ხი ლოს პრობ ლე მის გა დაჭ რის სხვა შე საძ ლო ვა-
რიან ტე ბი.10

ყო ვე ლი ვე ეს არ წარ მო შობს ეფექ ტუ რი აღ სრუ ლე ბის იძუ ლე ბით მე ქა-
ნიზმს და ხაზს უს ვამს იმ ფაქტს, რომ უნი ვერ სა ლუ რი პე რიო დუ ლი მი მო-
ხილ ვა მთლია ნად თა ნამ შრომ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მე ქა ნიზ მია. 

სა ქარ თვე ლო უნი ვერ სა ლურ პე რიო დულ მი მო ხილ ვა ში

სა ქარ თვე ლომ პირ ვე ლი ან გა რი ში უპმ-ის სე სია ზე 2011 წელს წა რად-
გი ნა.11 გან ხილ ვის შე დე გად სა ქარ თვე ლომ მთლია ნო ბა ში მიი ღო 169 
რე კო მენ და ცია, ხო ლო შეს რუ ლე ბა ზე თან ხმო ბა 141-ზე გა ნაც ხა და.12 სა-
ქარ თვე ლოს შემ დე გი ან გა რი შის წარ დგე ნის ვა დაა 2015 წლის დე კემ ბერ-

8.   2013, 17th session.

9.   http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc -Annex Resolution 5/1, 
    para.38.

10. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/127/14/PDF/G1312714.pdf?OpenElement.

11. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/uprlist.pdf; 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GESession10.aspx>.

12. http://www.upr-info.org/database/index.php?limit=0&f_SUR=63&f_SMR=All&order=&orderDir=AS
C&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=25&response=&action_type=&session=&SuRR-
grp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=RecoOnly.
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ში - რი გით 23-ე სე სიზე.13 ისე ვე რო გორც სხვა სა ხელ მწიფო თა შე სა ხებ, 
უპმ-თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თვე ლო ზე ნე ბის მიე რი სა ხის ინ ფორ მა ცია 
შე საძ ლე ბე ლია ოფი ცია ლურ ვებ-გვერ დზე ვი ხი ლოთ ინ გლი სურ, ფრან-
გულ, ან ეს პა ნურ ენებ ზე.14 გარ და ამი სა, დო კუ მენ ტე ბი ნა თარ გმნია ქარ-
თულ ენა ზეც.15

გაე როს სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბი

გაე როს სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბი არის მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც შეიქ მნა 
სა ხელ მწი ფოს და თე მა ტუ რად ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის სა-
კით ხთა გან სა ხილ ვე ლად მთე ლი მსოფ ლიოს მას შტა ბით. შე სა ბა მი სად, 
სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის და ყო ფა ხდე ბა ორ კა ტე გო რიად:

1.	თე მა ტუ რი;

2.	ქვე ყა ნა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი.

2013 წლის 1 ოქ ტომ ბრის მო ნა ცე მე ბით არ სე ბობს 37 თე მა ტუ რი და 14 
ქვეყ ნის შე სა ბა მი სი მან და ტი.

თე მა ტუ რი სპე ცია ლუ რი მომ ხსე ნებ ლე ბი ინიშ ნე ბიან 3 წლის ვა დით, ვა დის 
გაგ რძე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია კი დევ 3 წლით. მომ ხსე ნებ ლე ბი აწარ მოე ბენ 
თე მა ტურ კვლე ვებს, რაც დაინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ინ სტრუ მენ ტია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კუთ ხით.

ქვე ყა ნა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი მომხსენებლის  შემ თხვე ვა ში 1 წლია ნი ვა და 
შე საძ ლოა გა ნახ ლდეს ყო ველ მომ დევ ნო წელს. ამ მან და ტის მფლო ბე-
ლე ბი აწარ მოე ბენ ვი ზიტს კონ კრე ტუ ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით, იმი სათ ვის, 
რომ ად გილ ზე გა მოიკ ვლიონ ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბა. ამ 
მიზ ნით, ისი ნი წი ნას წარ აგ ზავ ნიან ოფი ცია ლურ წე რილს, რი თაც მას პინ-
ძელ სა ხელ მწი ფოს ატ ყო ბი ნე ბენ და გეგ მი ლი ვი ზი ტის შე სა ხებ. 

15. http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=623.

13. http://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/-upr-fullcyclecalendar_2nd_0.pdf. 

14. http://www.upr-info.org/en/review/Georgia. 

16. სპეციალური უფლებამოსილება, რის ფარგლებშიც სპეციალურ პროცედურებს შეუძლიათ
ნაციონალურ დონეზე არსებული სიტუაციის შესწავლა და მონიტორინგი.

17. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
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ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის ფარ გლებ ში 
სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე მუ შაო ბენ და მოუ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტე ბი, სპე ცია-
ლუ რი მომ ხსე ნე ბე ლი, ან სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი.

სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის არ ჩე ვა ხდე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ-
ჭოს მიერ. შერ ჩე ვის კრი ტე რიუ მე ბი გან საზ ღვრუ ლია საბ ჭოს 5/1 რე ზო-
ლუ ციით. ამ დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით შერ ჩეუ ლი პი რი უნ და იყოს კომ პე-
ტენ ტუ რი, ობიექ ტუ რი და და მოუ კი დე ბე ლი, რა თა მან და ტის პე რიოდ ში 
იმოქ მე დოს კე თილ სინ დი სიე რად. და მოუ კი დებ ლო ბის ას პექტს ხაზს 
უს ვამს ის ფაქ ტიც, რომ არ ც-ერ თი სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რის წარ მო-
მად გე ნე ლი არ სარ გებ ლობს გაე როს თა ნამ შრომ ლის სტა ტუ სით და, შე-
სა ბა მი სად, არც ფი ნან სურ სარ გე ბელს იღებს.

სა მუ შაო ჯგუ ფი კომ პლექ ტდე ბა მსოფ ლიოს 5 რე გიო ნუ ლი ჯგუ ფის (აფ-
რი კა, აზია, ლა თი ნუ რი ამე რი კა და კა რი ბის ზღვის აუზი, აღ მო სავ ლეთ და 
და სავ ლე თი ევ რო პა) წარ მო მად გენ ლე ბის გან.

სპე ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის ქვე ყა ნა ში ჩას ვლის მი ზა ნია ადა მია ნის უფ-
ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის ად გი ლზე შეს წავ ლა და, სა ჭი როე ბის შემ თხვე-
ვა ში, და მა ტე ბი თი რე კო მენ და ციე ბის გა კე თე ბა. ვი ზი ტის ფარ გლებ ში 
ფას დე ბა რო გორც ზო გა დად ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის, ისე  სპე ცია ლუ რი 
ინ სტი ტუ ციური, სა მარ თლებ რივი და ად მი ნის ტრა ციუ ლი მდგო მა რეო ბა. 
ამ მიზ ნით იმარ თე ბა შეხ ვედ რე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ თან, ასე ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ თან, და ზა რა-
ლე ბუ ლებ თან, გაე როს და სხვა საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის წარ მო-
მად გენ ლებ თან. საქ მია ნო ბის ფარ გლებ ში სპე ცია ლუ რი მომ ხსე ნე ბე ლი 
მუ შაობს ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ინ დი ვი დუა ლურ შემ თხვე-
ვებ ზე, ატა რებს თე მა ტურ ანა ლიზს და ხელს უწ ყობს სა მო ქა ლა ქო თვით-
შეგ ნე ბის ამაღ ლე ბას, გას წევს შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის კონ სულ ტა ციებს. 

ვი ზი ტის ბო ლოს, საქ მია ნო ბის შე ჯა მე ბის მიზ ნით, მზად დე ბა მოხ სე ნე ბა, 
რომელ შიც ასა ხუ ლია რე კო მენ და ციე ბი და კვლე ვის შე დე გე ბი. ან გა რი-
შის წარ დგე ნა ხდე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს წი ნა შე, სა დაც ასე ვე 
ხა ზი ეს მე ვა მას პინ ძე ლი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან თა ნამ შრომ ლო ბის სა-
კითხს.

სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ვი ზი ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციი-
სათ ვის იხი ლეთ და ნარ თი 1.
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ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რა

2007 წლის 18 ივ ნისს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭომ 5/1 რე ზო ლუ ციით 
შექ მნა მიუ კერ ძოე ბე ლი, ობიექ ტუ რი და ეფექ ტუ რი სა ჩივ რის პრო ცე დუ-
რა. მი სი მი ზა ნია მიი ღოს ინ ფორ მა ცია ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის 
ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით.

გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა აქვს ნე ბის მიერ პირს, 
ან პირ თა ჯგუფს, ვინც თავს თვლის ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის 
მსხვერ პლად, ან აქვს ასე თი დარღვევის შე სა ხებ სან დო ინ ფორ მა ცია. 
პრო ცე სი გა სა ჩივ რე ბის უნი ვერ სა ლუ რი მე ქა ნიზ მია, რად გან მოი ცავს 
ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ადა მია ნის ყვე ლა უფ ლე ბას.

ინდივიდუალური საჩივრის გან ხილ ვა ზე და შემ დგომ ინ ფორ მა ციის ადა-
მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს თვის მი წო დე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია ორი ჯგუ-
ფი: კო მუ ნი კა ციე ბის და სი ტუა ცია თა ჯგუ ფი.

•	 კო მუ ნი კა ციე ბის ჯგუ ფი ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს მრჩე ველ თა კო მი-
ტე ტის მიერ და ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფია, რო მელ საც გააჩ ნია 3 წლია ნი მან და ტი. 
ჯგუ ფი შედ გე ბა 5 და მოუ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტის გან (5 რე გიო ნუ ლი ჯგუ ფი-
დან), იკ რი ბე ბა წე ლი წად ში ორ ჯერ 5 დღით კო მუ ნი კა ციის დაშ ვე ბის შე-
სა მოწ მებ ლად - ანუ არის თუ არა დო კუ მენ ტში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა და აკ მა ყო ფი ლებს თუ არა 
ის რე ზო ლუ ციით გათ ვა ლის წი ნე ბულ კრი ტე რიუ მებს18. კომუნიკაციების 
ჯგუფი ამ პი რო ბა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციას აგ ზავ ნის 
შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო ში, შემ დგომ კი სი ტუა ციე ბის ჯგუფ ში.

•	 სი ტუა ციე ბის ჯგუ ფი შედ გე ბა რე გიო ნუ ლი ჯგუ ფე ბის მიერ და ნიშ ნუ ლი 
ხუ თი წევ რის გან. ეს ჯგუფი იკ რი ბე ბა წე ლი წად ში ორ ჯერ ხუ თი სა მუ შაო 
დღის გან მავ ლო ბა ში, რა თა შეა მოწ მოს კო მუ ნი კა ციე ბის ჯგუ ფის მიერ 
გად მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია. სიტუაციების ჯგუფი ასე ვე ამოწ მებს არის 
თუ არა საქ მე ზე შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გა მოხ მაუ რე ბა. ამ 
გა მოკ ვლე ვის შემ დგომ, ჯგუ ფი საქ მეს გა დას ცემს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
საბ ჭოს გან სა ხილ ვე ლად.

ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სტა დიის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ეგ ზავ ნე ბა 
რო გორც გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რე ბის ავ ტორს, ასე ვე შე სა ბა მის სა-
ხელ მწი ფოს.

18. იხ დანართი №1.
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გაე როს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი

1948 წელს მი ღე ბუ ლი ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცია 
(UDHR) წარ მოად გენს პირ ველ სის ტე მა ტი ზი რე ბულ დო კუ მენტს, რო მელ-
შიც ასა ხუ ლია გაე როს წეს დე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „ადა მი ანის უფ-
ლე ბე ბის“ იდეა. დეკ ლა რა ციამ გააერ თია ნა სხვა დას ხვა სა მო ქა ლა ქო, 
პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცია ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც შემ დგომ ში გა და ნა წილ და ორ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში - საერ თა-
შო რი სო პაქ ტი სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ უფ ლე ბა თა შე სა ხებ (ICCPR) 
და საერ თა შო რი სო პაქ ტი ეკო ნო მი კურ, სო ცია ლურ და კულ ტუ რულ უფ-
ლე ბა თა შე სა ხებ (ICESCR). უნი ვერ სა ლუ რი დეკ ლა რა ცია და ორი პაქ ტი 
ერ თად აყა ლი ბებს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის მი ნი მა ლურ სტან დარტს, 
რო მე ლიც ცნო ბი ლია, რო გორც ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საერ თა შო რი სო 
ინსტრუმენტი. შემ დგომ ში მი ღე ბუ ლი კონ ვენ ციე ბი უფ რო კონ კრე ტულ 
თე მა ტურ პრობ ლე მებს პა სუ ხობს (რო გო რიცაა რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა-
ცია, ან მოწყვლადი ჯგუფების (ქა ლე ბი, ბავ შვე ბი, მიგ რან ტი მუ შა კე ბი, შშმ 
პი რე ბი და ა.შ.) დაცვა.) ეს კონ ვენ ციე ბი ძი რი თა დად უფ ლე ბა თა საერ თა-
შო რი სო ბი ლის, კონ კრე ტუ ლი უფ ლე ბე ბის გა ფარ თოე ბას და დე ტა ლურ 
აღ წე რას ემ სა ხუ რე ბა (იხ. ქვე მოთ კონ კრე ტუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ). 

ხელ შეკ რუ ლე ბა, კონ ვენ ცია, ან პაქ ტი საერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ 
ინ სტრუ მენტებს წარ მოად გენს. ხელ შეკ რუ ლე ბას სა ვალ დე ბუ ლო ძა ლა 
აქვს ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მომ წე რი სა ხელ მწი ფოე ბის თვის, რომ ლე ბიც 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რეებს წარ მოად გე ნენ. სა ხელ მწი ფოს შეუძ ლია გახ-
დეს ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე მას ზე ხელ მო წე რი სა და რა ტი ფი კა ციის გზით, 
რაც, თა ვის მხრივ, ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფო ნე ბა ყოფ ლო ბით იბო ჭე ბა 
შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბის მუხ ლე ბით. რო დე საც სა ხელ მწი ფო ხდე ბა 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე, საერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი ხედ ვით ის იღებს 
ვალ დე ბუ ლე ბას, მიი ღოს და აღას რუ ლოს ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის ნორ მე ბი. 
ეს თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს, რომ ხელ მომ წე რი სა ხელ მწი ფოს ეროვ ნუ-
ლი კა ნონ მდებ ლო ბა შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და მო ვი დეს ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ნორ მებ თან და მოხ დეს ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბა ეროვ ნულ დო ნე ზე. 

ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს უფ ლე ბა აქვს რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის რო მე ლი მე კონ კრე ტულ მუხ ლზე გაა კე თოს დათ ქმა. თუ 
ამ მუხ ლზე დათ ქმა და საშ ვე ბია, სა ხელ მწი ფო არ არის ვალ დე ბუ ლი შეას-
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რუ ლოს ამ კონ კრე ტუ ლი ნორ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 
დათ ქმა დაუშ ვე ბე ლია, თუ ის ეწი ნააღ მდე გე ბა მთლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სუ ლის კვე თე ბას. 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ზო გიერ თი საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის მოქ-
მე დე ბა გა ფარ თოვ და ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის შექ მნით. ოქ მმა შეიძ ლე ბა 
გა ზარ დოს კონ კრე ტუ ლი სფე როს დაც ვის ფარ გლე ბი, ან შე მოი ღოს და-
მა ტე ბი თი პრო ცე დუ რე ბი, რო მე ლიც მო ნი ტო რინ გის გაძ ლიე რე ბის, ან 
ინ დი ვი დუა ლუ რი კო მუ ნი კა ციის /სა ჩივ რის მი ღე ბის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა 
(იხ. თა ვი ინ დი ვი დუა ლუ რი გა ნაც ხა დის /სა ჩი ვრის შე სა ხებ). 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მთა ვა რი საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ხში რად 
მოიხ სე ნიე ბა, რო გორც „ძი რი თა დი“ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, რად გან ისი ნი გად-
მოს ცე მენ სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ციის სუ ლის კვე თე ბას. ადა მია ნის უფ ლე-
ბა თა სფე რო ში რვა ძი რი თა დი საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა მოი საზ რე ბა:

•	 საერ თა შო რი სო პაქ ტი სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ 
უფ ლე ბა თა შე სა ხებ (ICCPR),

•	 საერ თა შო რი სო პაქ ტი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცია ლუ რი და 
კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ (ICESCR),

•	 საერ თა შო რი სო კონ ვენ ცია რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ციის 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ (ICERD),

•	 კონ ვენ ცია ქალ თა დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ მის 
აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ (CEDAW),

•	 კონ ვენ ცია წა მე ბი სა და სხვა სა ხის სას ტი კი, არაა და მია ნუ რი, ან ღირ-
სე ბის შემ ლახ ვე ლი მოპ ყრო ბის და დას ჯის წი ნააღ მდეგ (CAT),

•	 კონ ვენ ცია ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ (CRC),

•	 საერ თა შო რი სო კონ ვენ ცია ყვე ლა მიგ რან ტი მუ ში სა და მა თი 
ოჯა ხის წევ რთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ (ICRMW),

•	 კონ ვენ ცია შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ (CRPD).

სა ქარ თვე ლო არის ყველა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი კონ ვენ ციის წევ რი, გარ-
და მიგ რან ტი მუ შე ბი სა და მა თი ოჯა ხის წევ რთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე-
სა ხებ კონ ვენ ციი სა.
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სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი და მა თი მან და ტი

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი შეიქ მნა, რა თა გაე წია მო ნი ტო რინ გი სა-
ხელ მწი ფოე ბის მიერ ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საერ თა შო რი სო ხელ შეკ-
რუ ლე ბით ნა კის რი საერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე. 
სახ ლე შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი შექ მნი ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე 
და უშუა ლოდ და კავ ში რე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბას თან. ეს ორ გა ნოე ბი 
წარ მოად გენს და მოუ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტე ბის კო მი ტე ტებს, რომ ლე ბიც 
აკ ვირ დე ბიან სა ხელ მწი ფოს მიერ რვა ძი რი თა დი საერ თა შო რი სო ხელ-
შეკ რუ ლე ბი თა და მა თი ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბას. თი თოეუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა კონ ტროლ დე ბა 
შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტის მიერ, სა ხელ მწი ფოს ან გა რი შის და არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის გან და სხვა რე ლე ვან ტუ რი წყა როე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ციის სა ფუძ ველ ზე. ამ ეტაპ ზე არ სე ბობს ცხრა კო მი ტე ტი:

ხელშეკრულება შესაბამისი ორგანო: 

ICERD
რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 
კომიტეტი (CERD)

ICCPR ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (HRC)

ICESCR
ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ 
უფლებათა კომიტეტი (CESCR)

CEDAW
ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი 
(CEDAW)

CAT კომიტეტი წამების წინააღმდეგ (CAT)

OP-CAT წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი (SPT)19

CRC ბავშვის უფლებათა კომიტეტი (CRC)

ICRMW მიგრანტი მუშების დაცვის კომიტეტი (CMW)

CRPD
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
უფლებების კომიტეტი (CRPD)

19.  წა მე ბის პრე ვენ ციის ქვე კო მი ტე ტი და ფუძ ნდა წა მე ბის სა წი ნააღ მდე გო კო მი ტე ტის ფა კულ ტა ტუ-
რი ოქ მის სა ფუძ ველ ზე და წარ მოად გენს გან ცალ კე ვე ბულ ორ გა ნოს. SPT უფ ლე ბა მო სი ლია ეწ ვიოს 
ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის ხელ მომ წერ სა ხელ მწი ფოებს და შეად გი ნოს კონ ფი დენ ცია ლუ რი ან გა რი შე ბი, 
რომ ლე ბიც ასე ვე შეი ცავს რე კო მენ და ციებს ამ სა ხელ მწი ფოე ბის მი მართ. ასე ვე SPT-ს აქვს მან და ტი 
დახ მა რე ბა გაუ წიოს სა ხელ მწი ფოებს ეროვ ნუ ლი პრე ვენ ციუ ლი მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა ში და მის ეფექ-
ტურ ფუნ ქციო ნი რე ბა ში.
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სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბის სტრუქ ტუ რა

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბის წევ რე ბი არიან და მოუ კი დე ბე ლი ექ-
სპე-რ ტე ბი, რომ ლე ბიც გა მოირ ჩე ვიან თა ვიან თი კომ პე ტენ ციით ადა-
მია ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში, მა ღა ლი მო რა ლუ რი სტან დარ ტით და მიუ-
კერ ძოებ ლო ბით. სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი მოქ მე დე ბენ რო გორც 
ავ ტო ნო მიუ რი საექ სპერ ტო ორ გა ნოე ბი და არა რო გორც პო ლი ტი კუ რი 
ან მთავრობათ შო რი სი ორ გა ნოე ბი, რო გო რიც არის გაე როს ადა მია ნის 
უფ ლე ბა თა საბ ჭო, ან გაე როს უშიშ როე ბის საბ ჭო. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სპე ცია ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბი, მა გა ლი თად, რა სობ რი ვი 
დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრის კო მი ტე ტის წევ რე ბი არ შეიძ ლე ბა გა თა-
ვი სუფ ლდნენ მა თი თან ხმო ბის გა რე შე. 

წევ რე ბის შერ ჩე ვი სას მხედ ვე ლო ბა ში მიი ღე ბა რე გიო ნუ ლი და ნა წი ლე ბის 
პრინ ცი პი და თა ნა ბა რი წარ მო მად გენ ლო ბა სხვა დას ხვა სა მარ თლებ რი ვი 
სის ტე მე ბი დან თუ კულ ტუ რე ბი დან. თუმ ცა, CESCR არის ერ თა დერ თი სა-
ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო, რო მელ საც აქვს ოფი ცია ლუ რად დად გე ნი ლი 
გეოგ რა ფიუ ლი კვო ტა.

თი თოეუ ლი ორ გა ნოს წევ რთა რაო დე ნო ბა მერ ყეობს 10-დან 23-მდე. 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოს წევ რე ბი ირ ჩევ ნიან შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ-
ლე ბის ხელ მომ წე რი სა ხელ მწი ფოე ბის მიერ ფიქ სი რე ბუ ლი, ან გა ნახ ლე-
ბა დი ვა დით, თი თოეუ ლი 4 წლით. კო მი ტე ტის წევ რე ბის ნა ხე ვა რის არ ჩე ვა 
ხდე ბა ყო ველ ორ წე ლი წად ში. 
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სახელშეკ-
რულებო
ორგანო

სტრუქ-
ტურა

სესიების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა

სესიები

პერიოდი
ადგილმდე-
ბარეობა

CERD 18
2 სესია წელიწადში, 
თითოეულის 
ხანგრძლივობა-3 კვირა

თებერვალი 
და აგვისტო

ჟენევა

HRC 18
3 სესია წელიწადში, 
თითოეულის 
ხანგრძლივობა-3 კვირა

მარტი, 
ივლისი და 
ოქტომბერი

ნიუ-იორკი,
ჟენევა,
ჟენევა

CESCR 18
2 სესია წელიწადში, 
თითოეულის 
ხანგრძლივობა-3 კვირა

მაისი და 
ნოემბერი

ჟენევა

CEDAW 23
3 სესია წელიწადში, 
თითოეულის 
ხანგრძლივობა-3 კვირა

იანვარი, 
ივლისი
 და ოქტომბერი

ჟენევა, 
ნიუ-იორკი,
ჟენევა

CAT 10
2 სესია წელიწადში, 
თითოეულის 
ხანგრძლივობა-3 კვირა

მაისი
და
ნოემბერი

ჟენევა

SPT 10

3 სესია წელიწადში, 
თითოეულის 
ხანგრძლივობა- 
1კვირა

თებერვალი, 
ივნისი და 
ნოემბერი

ჟენევა

CRC 18

3 სესია
წელიწადში, 
თითოეულის
ხანგრძლივობა- 
3 კვირა

იანვარი, 
მაისი და
სექტემბერი

ჟენევა

CMW 10

დაახლოებით 2 
სესია წელიწადში, 
თითოეულის
ხანგრძლივობა- 
1 კვირა

აპრილი
და
ნოემბერი/
დეკემბერი

ჟენევა
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CRPD 12

2 სესია
წელიწადში, 
თითოეულის
ხანგრძლივობა- 
1 კვირა

თებერვალი
და
ოქტომბერი

ჟენევა

სახელშეკრულებო ორგანოების ფუნქციები

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოებს თა ვი სი ფუნ ქციე ბის - მო ნი ტო რინ გი სა და 
აღ სრუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის - შეს რუ ლე ბის ფარ გლებ ში აქვთ გარ კვეუ-
ლი მან და ტი; კერ ძოდ, ყვე ლა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო (გარ და SPT-სა):

•	 იღებს და გა ნი ხი ლავს სა ხელ მწი ფოს მიერ 
მი წო დე ბულ ან გა რიშს;

•	 გა მოს ცემს დას კვნით რე კო მენ და ციებს, რა თა დაეხ მა როს 
მხა რეებს თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში;

•	 აყა ლი ბებს ზო გად კო მენ ტა რებს, რომ ლე ბიც გან მარ ტავს ხელ შეკ-
რუ ლე ბის მუხლს, რო გორც ში ნაარ სობ რი ვად, ისე პრო ცე დუ რუ ლად.

ზო გიერთ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოს აქვს მან და ტი შეას რუ ლოს და მა-
ტე ბი თი ფუნ ქციე ბი, რო გო რი ცაა:

•	 განიხილოს ინდივიდუალური საჩივრები;

•	 განიხილოს მთავრობათშორისი საჩივრები;

•	 წამოიწყოს, ან ჩაატაროს მოკვლევა;

•	 ჩაატაროს გამოძიება ქვეყანაში ვიზიტის ფარგლებში.
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კომიტეტის 
საქმიანობა 
და 
ფუნქციები

კომიტეტები არასამთავრობო 
ორგანიზაციების
წვლილიCERD CESCR HRC CEDAW CAT CRC CMW CRPD

სახელმწი-
ფო 
ანგარიშის 
განხილვა

P P P P P P P P

სახელმწიფო 
ანგარიშის 
მომზადებასთან 
დაკავშირებულ 
კონსულტაციებში 
მონაწილეობა; 
ჩრდილოვანი 
ანგარიშების 
მომზადება

შემაჯამებელი 
დასკნები

არ მონაწილეობენ
პროცესში

ინდივიდუა-
ლური 
სარჩელების 
განხილვა

P P P P P P P

მსხვერპლის 
დახმარება 
სარჩელის 
შეტანაში;
მსხვერპლის 
სახელით 
სარჩელის 
შეტანა

მთავრობათ-
შორისი 
სარჩელების 
განხილვა

P P P P
არ მონაწილეობენ
პროცესში

ზოგადი 
კომენტარები
და რეკომენ-
დაციები

P P P P P P P P

განხილვის 
პერიოდში 
რელევანტური 
საკითხების წამოჭრა;
ჩამოყალიბების 
პროცესში 
კომენრარებისა 
და ინფორმაციის 
მიწოდება

გამოძიება/
მოკვლევა 
ქვეყანაში 
ვიზიტით

P P P
რელევანტური 
ინფორმაციის 
მიწოდება
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პროცედურა P P P P P

იმპლემენტა-
ციასა და პროგრესის 
შესახებ 
ინფორმაციის 
მიწოდება; 
სახელმწიფოს 
მხარდაჭერა 
რეკომენდა-
ციების შესრულებაში

სახელმწიფო ანგარიში და მისი განხილვის პროცედურები

ანგარიშის განხილვა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს:

	ეროვ ნულ დო ნე ზე სა ხელ მწი ფო ან გა რი შის მომ ზა დე ბა;

	კო მი ტე ტის მიერ მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბა, 
ან გა რი შის შესწავლის მიზ ნით;

	სა ჯა რო შეხ ვედ რა ზე ან გა რი შის გან ხილ ვა სა ხელ მწი ფოს 
წარ მო მად გენ ლებ სა და კო მი ტე ტის ექ სპერ ტებს შო რის 
კონ სტრუქ ციუ ლი დია ლო გის გზით;

	შე მა ჯა მე ბე ლი დას კვნე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის გა მო ცე მა;

	მო ნი ტო რინ გი რე კო მენ და ციე ბის შეს რუ ლე ბა ზე.

რო დე საც ქვე ყა ნა ხდე ბა რო მე ლი მე საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის წევ-
რი, ის იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას წა რად გი ნოს მუდ მი ვად, მაგ რამ არა ნაკ ლებ, 
თუ არაუმეტეს 4 წე ლიწ დში ერ თხელ საწ ყი სი და პე რიო დუ ლი ან გა რი შე ბი. 
პე რიო დუ ლი ან გა რი ში მხა რემ უნ და წა რად გი ნოს დროის გარ კვეულ მო-
ნაკ ვეთ ში, რო გორც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბით. 
ან გა რი შის წარ დგე ნის მთა ვა რი მი ზა ნია, რომ კო მი ტეტს მიე ცეს სა შუა ლე-
ბა, შეის წავ ლოს სა ხელ მწი ფოს მიერ მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 
მდგო მა რეო ბა. ან გა რი ში უნ და მომ ზად დეს სა ზო გა დოე ბის ფარ თო ჩარ-
თუ ლო ბით, რა თა ეს პრო ცე სი გახ დეს მაქ სი მა ლუ რად ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
და ინ კლუ ზიუ რი. ან გა რი ში უნ და მოი ცავ დეს სა ხელ მწი ფოს მცდე ლო ბებს, 
რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო, ისე პო ლი ტი კის დო ნე ზე, შეას რუ ლოს მი სი 
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ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ან გა რიშ მა უნ და 
აჩ ვე ნოს ის პროგ რე სი, რაც არ სე ბობს ამ მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე ის სიძ-
ნე ლეე ბი, რაც სა ხელ მწი ფოს შეხ ვდა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბი სას. 
ან გა რიშ ში ასე ვე გა მო ხა ტუ ლი უნ და იყოს სა ხელ მწი ფოს გან ზრახ ვა გააუმ-
ჯო ბე სოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის ხა რის ხი. ან გა რი შის სტრუქ ტუ რა 
ყვე ლა კო მი ტე ტი სათ ვის დაახ ლოე ბით მსგავ სია:

	რე ლე ვან ტურ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე მუხ ლობ რი ვად 
ან გა რი შის წარ დგე ნა;

	ურ თიერ თდა კავ ში რე ბულ მუხ ლებ ზე ან გა რი შის წარ დგე ნა;

	კო მი ტე ტის მიერ წარ დგე ნილ კით ხვებ ზე ან გა რი შის წარ დგე ნა;

	კონ კრე ტულ მუხ ლებ ზე დე ტა ლურ კით ხვებ ზე 
ან გა რი შის წარ დგე ნა;

	იმ ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფოს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მიაჩ ნია.

საერ თო ძი რი თა დი დო კუ მენ ტი. სა ხელ მწი ფოს შე სა ხებ ზო გა დი ინ ფორ მა-
ცია, რო გო რიც არის ძი რი თა დი ფაქ ტე ბი, პო ლი ტი კუ რი და სა მარ თლებ რი ვი 
სის ტე მა და სხვა რე ლე ვან ტუ რი ინ ფორ მა ცია (აუ ცი ლე ბე ლია თი თოეუ ლი 
კო მი ტე ტი სათ ვის წარ დგე ნილ ან გა რიშ ში). სა ხელ მწი ფოს თვის ან გა რიშ-
გე ბის ტვირ თის შემ სუ ბუ ქე ბის და სა ხელ მწი ფო ან გა რი შე ბის შე მოკ ლე ბის 
მიზ ნით, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოებ მა დაუშ ვეს, რომ სა ხელ მწი ფოებს 
წა რედ გი ნათ ერ თი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც საერ თოა ყვე ლა კო მი ტე ტის-
თვის, რამ დე ნა დაც თი თოეუ ლი ორ გა ნოს თვის რე ლე ვან ტურ ინ ფორ მა-
ციას მოი ცავს და წარ მოად გენს სა ხელ მწი ფო ან გა რი შის პირ ველ ნა წილს. 

საერ თო ძი რი თა დი დო კუ მენ ტი მოი ცავს ზო გად ინ ფორ მა ციას ადა მია ნის 
უფ ლე ბე ბის მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც გამ ყა რე ბუ ლია ფაქ ტე-
ბით, სტა ტის ტი კით და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის არ სე ბუ ლი ზო გა დი 
ჩარ ჩო თი. ეს დო კუ მენ ტი თან ერ თვის კონ კრე ტუ ლი კო მი ტე ტი სათ ვის 
მომ ზა დე ბულ სპე ცია ლურ ან გა რიშს. თუმ ცა, კო მი ტე ტი არ არის დაინ ტე-
რე სე ბუ ლი მხო ლოდ ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ციით, რად გან 
მის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია რეალურად არ სე ბუ ლი მდგომარეო ბა. სწო რედ 
ამას ემ სა ხუ რე ბა კო მი ტე ტის მიერ ალ ტერ ნა ტიუ ლი ინ ფორ მა ციის შეგ რო-
ვე ბა (იხი ლეთ თა ვი ალ ტერ ნა ტიუ ლი ან გა რი შე ბის შე სა ხებ). 
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ან გა რი შე ბის წარ დგე ნის შემ დეგ კო მი ტე ტი აჯე რებს სა ხელ მწი ფოს გან და 
ალ ტერ ნა ტიუ ლი წყა როე ბი დან მი ღე ბულ ინ ფორ მა ციას. შემ დეგ ეტაპზე 
კო მი ტე ტი უს მენს სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გე ნელ დე ლე გა ციას და მარ-
თავს მას თან დია ლოგს. ქვეყნის წარ მო მად გენ ლე ბი პა სუ ხო ბენ კო მი-
ტე ტის ექ სპერ ტე ბის კით ხვებს. სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლე ბი ასე ვე 
კო მენ ტარს აკე თე ბენ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მიერ ალ ტერ ნა ტიუ ლი 
ან გა რი შების მეშ ვეო ბით მი წო დე ბულ სა კი თებ ზე. ამის შემ დეგ კო მი ტეტს 
გა მოაქვს შე მა ჯა მე ბე ლი დას კვნა და რე კო მენ და ციე ბი, რომ ლე ბიც და ხუ-
რულ სხდო მა ზე ყა ლიბ დე ბა. შე მა ჯა მე ბე ლი რე კო მენ და ციე ბი სა ხელ მწი-
ფო სათ ვის წარ მოად გენს გარ კვეულ სა ხელ მძღვა ნე ლოს, თუ რო გორ უნ და 
გა ნაგ რძოს შემ დგომ ში ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, თუმ ცა, თა ვად 
რე კო მენ და ციე ბი არ არის სა მარ თლებ რი ვად სავალდებულო. რე კო მენ-
და ციე ბი შეიძ ლე ბა მოი ცავ დეს შემ დეგს:

	სა ხელ მწი ფოს მიერ აქამ დე გა დად გმუ ლი პო ზი ტიუ რი 
ნა ბი ჯე ბის შე ფა სე ბა და აღია რე ბა;

	 პრობ ლე მა ტუ რი სფე როე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და 
სა ხელ მწი ფო სათ ვის მი თი თე ბა ამ სფე როებ ში არ სე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე;

	პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი, რო მე ლიც შე საძ ლოა სა ხელ მწი ფომ გა დად გას 
ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სტან დარ ტე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად.

 შე მა ჯა მე ბე ლი რე კო მენ და ციე ბის გა მოქვეყნე ბა ნიშ ნავს ან გა რი შის პე-
რიო დუ ლი გან ხილ ვის პრო ცე დუ რის და სას რულს.  რეკომენდაციები, რო-
გორც წე სი, სა ჯა რო ხ დე ბა სე სიის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. 
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ხელშეკ-
რულება

სახელმწიფო ანგარიშის პერიოდულობა

წარდგენის 
ვადა 
რატიფიცირებიდან

პერიოდული ანგარიშები

ICERD 1 წელი

ყოველ 2 წლიწადში 
(პრაქტიკაში ყოველ 4 წელიწადში, 
როგორც 2 კომბინირებული 
ანგარიში)

ICESCR 2 წელი ყოველ 5 წელიწადში

ICCPR 1 წელი
ძირითადად 
ყოველ 4 
წელიწადში

CEDAW 1 წელი
ყოველ 4 წელიწადში, 
ან CEDAW-ს მოთხვონის 
მიხედვით

CAT 1 წელი ყოველ 4 წელიწადში

CRC 2 წელი ყოველ 5 წელიწადში

CMW 1 წელი
ყოველ 5 წელიწადში, 
ან CMW-ის მოთხოვნის
მიხედვით

CRC - OPSC 2 წელი ყოველ 5 წელიწადში

CRC - OPAC 2 წელი ყოველ 5 წელიწადში

CRPD 2 წელი ყოველ 4 წელიწადში
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არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა 

სახელშეკრულებო ორგანოებთან

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბის საქ მია ნო ბის თვის ძა ლიან მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა. ძი რი თა დად 
ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის კუთ ხით მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ციებს შეუძ ლიათ ითა ნამ შრომ ლონ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოებ თან 
და ამის თვის არ სჭირ დე ბათ სპე ცია ლუ რი აკ რე დი ტა ცია. 

თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ მა უნ და 
შეი ნარ ჩუ ნონ კონ სტრუქ ციუ ლი მო ნა წი ლის რო ლი და ეცა დონ ობიექ ტუ-
რად აღ წე რონ არ სე ბუ ლი რეა ლო ბა. ფორ მა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბით არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ზიებს შეუძ ლიათ მუ შაო ბის თით ქმის ყვე ლა ეტაპ ზე 
მიი ღონ მო ნა წი ლეო ბა:

1. ეროვ ნუ ლი ან გა რი შის მომ ზა დე ბა 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი შეიძ ლე ბა მიიწ ვიონ კონ სულ ტა ციებ ზე, 
რო მე ლიც სა ხელ მწი ფოს ან გა რი შის მომ ზა დე ბის ფარ გლებ ში იმარ თე-
ბა. თუ სა ხელ მწი ფო მო მარ თუ ლია პრო ცე სის გახ სნი ლო ბა ზე და ყვე-
ლა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ჩარ თვა ზე, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ციებს შეუძ ლიათ ღი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა და სა სარ გებ ლო 
რე კო მენ და ციე ბის გა წე ვა. სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა სა ხელ მწი ფო არ არის 
დაინ ტე რე სე ბუ ლი პრო ცე სის ინ კლუ ზიუ რო ბით, თუმ ცა სა ხელ შეკ რუ-
ლე ბო ორ გა ნოე ბი თა ვის რე კო მენ და ციებ ში ყო ველ თვის მოუ წო დე ბენ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს პროცესში ჩართვისა კენ.

2. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის ე.წ. ჩრდი ლო ვა ნი 
ან გა რი შე ბი

მიუ ხე და ვად იმი სა არიან თუ არა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი სა ხელ-
მწი ფო ან გა რი შის მომ ზა დე ბა ში ჩარ თუ ლი, მათ შეუძ ლიათ სა ხელ მწი ფოს 
მიერ საერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის ხა რის ხის და ადა-
მია ნის უფ ლე ბე ბის მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ წა რად გი ნონ 
სა კუ თა რი ან გა რი ში, რო მე ლიც მათ მიერ შეგ რო ვე ბულ ინ ფორ მა ციას და 
ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას ემყარება. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ მა შეიძ-
ლე ბა წა რად გი ნონ ან გა რი ში კონ კრე ტულ თე მა ზე მა თი სპე ცია ლი ზა ციის 
მი ხედ ვით ინ დი ვი დუა ლუ რად, თუმ ცა მათ ასე ვე შეუძ ლიათ წა რად გი ნონ 
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კოა ლი ციუ რი ან გა რი შე ბი და რამ დე ნი მე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციამ 
ერ თად მია წო დოს ინ ფორ მა ცია კო მი ტეტს, ისე რომ თი თოეუ ლი მათ გა ნი 
ფო კუ სირ დეს მი სი ინ ტე რე სის სფე რო ზე.

3. სე სია ზე დას წრე ბა

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს პლე ნა რულ სე სია ზე დას წრე ბა შეუძ-
ლიათ ძი რი თა დად რო გორც დამ კვირ ვებ ლებს. სე სია ზე დას წრე ბის მსურ-
ველ მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ მა უნ და მიი ღონ აკ რე დი ტა ცია 
რე ლე ვან ტუ რი კო მი ტე ტის სამ დივ ნოს გან. ორ გა ნი ზა ციე ბი მო ნა წი ლეო ბას 
ვერ მიი ღე ბენ სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლებ სა და კო მი ტეტს შო რის 
უშუა ლო დია ლოგ ში. 

ინ დი ვი დუა ლუ რი გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი

გაე როს მე ქა ნიზ მებ თან დაინ ტე რე სე ბულ პი რებს თა ნამ შრომ ლო ბა შეუძ-
ლიათ ინ დი ვი დუა ლუ რი, უშუა ლო კო მუ ნი კა ციის გზი თაც, რაც ადა მია ნის 
უფ ლე ბა თა ორ გა ნოე ბის თვის ინ ფორ მა ციის პირ და პი რი გზით მი წო დე ბის 
საკ მაოდ ეფექ ტურ და ხელ საყ რელ სა შუა ლე ბას წარ მოად გენს. ინ დი ვი-
დუა ლურ კო მუ ნი კა ცია ში ამ შემ თხვე ვა ში ადა მია ნის უფ ლე ბა თა გა სა ჩივ-
რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი იგუ ლის ხმე ბა. უფ ლე ბის დარ ღვე ვი სას ხელ შემ კვრე-
ლი სა ხელ მწი ფოს მო ქა ლა ქეს შეუძ ლია მი მარ თოს სა მი დან ერთ-ერთ 
მე ქა ნიზმს:

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი (პე ტი ციე ბი). 
ეს მე ქა ნიზ მი გა მოი ყე ნე ბა, რო ცა სა ჩი ვა რი ეხე ბა ადა მია ნის უფ ლე-
ბა თა საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვას;

•	 ინ დი ვი დუა ლუ რი კო მუ ნი კა ცია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს სპე-
ცია ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის მე ქა ნიზ მებ თან (ინ დი ვი დუა ლუ რი კო მუ-
ნი კა ციე ბი თე მა ტუ რი და გეოგ რა ფიუ ლი მან და ტის შე სა ბა მი სად ფუნ-
ქციო ნი რებს);

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რა საბ ჭოს გა-
სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რა არ არის შეზ ღუ დუ ლი გეოგ რა ფიუ ლი თუ 
თე მა ტუ რი წი ნა პი რო ბით, საბ ჭო უფ ლე ბა მო სი ლია გა ნი ხი ლოს ადა-
მია ნის უფ ლე ბის  ნე ბის მიე რი ტი პის სე რიო ზუ ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დარ ღვე ვა. 
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გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მის შერ ჩე ვა და მო კი დე ბუ ლია იმ წი ნა პი რო ბებ ზე, 
რო მე ლიც თი თოეულ შემ თხვე ვა ში სა ჩივ რის მი ღე ბას თან არის და კავ-
ში რე ბუ ლი და ასე ვე იმ მი ზან ზე, რი სი მიღ წე ვაც სურს გამ სა ჩივ რე ბელს. 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბის 

გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მი (პე ტი ციე ბი)

პირ ველ რიგ ში უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ყვე ლა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოს 
არ გააჩ ნია გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მი. სხვა დას ხვა პი რო  ბით 7 სა ხელ შეკ-
რუ ლე ბო ორ გა ნო იღებს ინ დი ვი დუა ლურ სა ჩივ რებს:

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტი (HRC),

•	 რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრის კო მი ტე ტი (CERD),

•	 ეკო ნო მი კურ, სო ცია ლურ და კულ ტუ რულ უფ ლე ბა თა 
კო მი ტე ტი (CESCR),

•	 ქალ თა დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრის კო მი ტე ტი (CEDAW),

•	 კო მი ტე ტი წა მე ბის წი ნააღ მდეგ (CAT),

•	 იძუ ლე ბით გაუ ჩი ნა რე ბის გან ყვე ლა პი რის დაც ვის 
საერ თა შო რი სო კო მი ტე ტი (CED),

•	 შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა 
უფ ლე ბე ბის კო მი ტე ტი (CRPD).

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო ში სარ ჩე ლის წარ დგე ნის სა ფუძ ვე ლია ხელ-
შეკ რუ ლე ბა ზე ხელ მომ წე რი სა ხელ მწი ფოს მიერ საერ თა შო რი სო რე ლე-
ვან ტუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბით და მი სი, რო მე ლი მე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვა. 

გარ და ამი სა, სხვა დას ხვა ორ გა ნო ში არ სე ბობს სა ჩივ რის წარ დგე ნის 
წი ნა პი რო ბე ბი. გამ სა ჩივ რე ბელ მა პირ ველ რიგ ში უნ და გა დაა მოწ მოს 
აქვს თუ არა იმ სა ხელ მწი ფოს, რომ ლის წი ნააღ მდე გაც შეაქვს სა ჩი ვა რი 
რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი ან აღია რე ბუ ლი გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რის შემ ცვე-
ლი ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მი, ან ხელ შეკ რუ ლე ბის ის მუხ ლი, რო მე ლიც გა-
სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას გუ ლის ხმობს. გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რა 
სა ხელ მწი ფოს მი ღე ბუ ლი შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს:
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	სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის საერ თა შო რი სო პაქ ტის 
პირ ვე ლი ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის შე სა ბა მი სად;

	ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის 
საერ თა შო რი სო კონ ვენ ციის ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის შე სა ბა მი სად; 

	რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის საერ თა-
შო რი სო კონ ვენ ციის მე-14 მუხ ლის შე სა ბა მი სად (აღ ნიშ ნუ ლი კონ-
ვენ ცია ასე ვე იძ ლე ვა ინ დი ვიდთა ჯგუ ფის მხრი დან კო მუ ნი კა ციის 
შე საძ ლებ ლო ბას);

	ყვე ლა მიგ რან ტი მუ შის და მა თი ოჯა ხე ბის წევ რთა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის საერ თა შო რი სო კონ ვენ ციის 77-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად (აღ ნიშ-
ნუ ლი დე ბუ ლე ბა ამოქ მედ დე ბა 10 სა ხელ მწი ფოს მიერ მი სი აღია-
რე ბის შემ დეგ);

	შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის საერ თა შო-
რი სო კონ ვენ ციის ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის შე სა ბა მი სად;

	წა მე ბის და სხვა სას ტი კი, არაა და მია ნუ რი, ან და მამ ცი რე ბე ლი მოპ-
ყრო ბის ან დას ჯის წი ნააღ მდეგ საერ თა შო რი სო კონ ვენ ციის 22-ე 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად;

	იძუ ლე ბი თი გაუ ჩი ნა რე ბი სა გან ყვე ლა პი რის დაც ვის საერ თა შო რი-
სო კონ ვენ ციის 31-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად.

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი სათ ვის სა ჩივ რის წარ დგე ნის ერთ-ერ თი 
აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი სა მარ თლებ რი ვი მე ქა-
ნიზ მე ბის ამო წურ ვა. სა ჩი ვა რი შეიძ ლე ბა წა რად გი ნონ მე სა მე პი რებ მაც, 
თუმ ცა, ამი სათ ვის მათ სჭირ დე ბათ უფ ლე ბის დარ ღვე ვის ად რე სა ტის წე-
რი ლო ბი თი თან ხმო ბა. კო მი ტე ტი გა დაწ ყვე ტი ლე ბას, რო გორც წე სი, იღებს 
2-3 წლის გან მავ ლო ბა ში, თუმ ცა, აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, შეიძ ლე ბა 
მიი ღონ შუა ლე დუ რი ზო მე ბი, ანუ კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, 
ან მათ გან თა ვის შე კა ვე ბა დაა ვა ლონ სა ხელ მწი ფოს. 

სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნოე ბი პრო ცე დუ რის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით შეი-
მუ შა ვე ბენ სა ჩივ რის ფორ მას. 
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ევ რო პის საბ ჭო 

ევ რო პის საბ ჭო დაარ სდა 1945 წლის 5 მაისს ათი სა ხელ მწი ფოს მიერ 
(ბელ გია, და ნია, საფ რან გე თი, ირ ლან დია, იტა ლია, ლუქ სემ ბურ გი, ნი-
დერ ლან დე ბი, ნორ ვე გია, შვე დე თი და გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფო). ამ ჟა მად 
ევროსაბ ჭოს წევ რია 47 სა ხელ მწი ფო, სა ქარ თვე ლოს ჩათ ვლით (სა ქარ-
თვე ლო წევ რია 1999 წლის 27 აპ რი ლი დან). დღეს ევ რო პის საბ ჭო არის 
ერთ-ერ თი წამ ყვა ნი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია ადა მია ნის უფ ლე ბა-
თა დაც ვის სფე რო ში. მი სი ძი რი თა დი ამო ცა ნაა ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა 
და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის დაც ვა წევრ სა ხელ მწი ფოებ ში.20 ევროსაბ ჭო 
მო ნი ტო რინგს უწევს წევ რი ქვეყ ნე ბის პროგ რესს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
სფე რო ში და იღებს შე სა ბა მის რე კო მენ და ციებს.21 ევროსაბ ჭო ში არ სე ბობს 
2 კა ტე გო რიის კო მი ტე ტე ბი: ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლი და 
სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ტის მიერ შექ მნი ლი კო მი ტე ტე ბი.

ევ რო პის საბ ჭოს ინ სტი ტუ ტე ბი

•	 გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნო - სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეის მიერ 5 წლის 
ვა დით არ ჩეუ ლი. ამ ჟა მად გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნია ნორ ვე გიის ყო ფი-
ლი პრე მიერ-მი ნის ტრი, თორ ბორნ იაგ ლან დი;22

•	 მი ნის ტრთა კო მი ტე ტი - 47 წევ რი სა ხელ მწი ფოს სა გა რეო საქ მე თა 
მი ნის ტრებისგან შემ დგა რი კო მი ტე ტი;

•	 სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა - შედ გე ბა წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბის პარ ლა-
მენ ტა რე ბის გან, რომ ლე ბიც ირ ჩე ვენ პრე ზი დენტს ერ თი წლის ვა დით. 
(იგი ვე კან დი და ტის არ ჩე ვა მეო რედ არის შე საძ ლე ბე ლი);

•	 კონ გრე სი - 1994 წლი დან ჩა მო ყა ლიბ და და შედ გე ბა პო ლი ტი კუ რი 
წარ მო მად გენ ლე ბის გან ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფო დან;

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო - განიხილავს 
კერძო ინდივიდების საჩივრებს, ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციის წევრი სახელმწიფოების მიმართ;

•	 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კო მი სა რი - აირ ჩე ვა სა პარ ლა მენ ტო ასამ-
ბლეის მიერ, 6 წლის ვა დით (2012 წლის აპ რი ლი დან ამ პო ზი ციას 
იკა ვებს ნილს მუიჟ ნიკ სი ლატ ვიი დან);

•	 საინ ფორ მა ციო ოფი სე ბი - მრა ვალ წევრ სა ხელ მწი ფო ში არ სე ბობს, 
მათ შორის საქართველოში.

20. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm.

21. http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are.

22. http://www.coe.int/en/web/secretary-general/home.
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ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა დაც ვის ჩარ ჩო კონ ვენ ცია (FCNM)

კონ ვენ ცია აწე სებს და ეხე ბა ზო გა დად ეროვ ნუ ლ უმ ცი რე სო ბე ბა თა დაც-
ვის სა კით ხებს. მი სი მი ზა ნია დაიც ვას კონ ვენ ციის ხელ მომ წე რი სა ხელ-
მწი ფოე ბის ტე რი ტო რია ზე მცხოვ რე ბი ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ-
ლე ბე ბი, ასე ვე ხე ლი შეუწ ყოს მათ თვის თა ნას წო რი პი რო ბე ბის შექ მნა სა 
და ეროვ ნუ ლი თვით მყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 

კონ ვენ ცია 1994 წელს მიი ღეს, ხელ მო სა წე რად 1995 წელს გაიხ სნა, ძა-
ლა ში შე ვი და 1998 წელს. 2010 წლის მო ნა ცე მე ბით 39 სა ხელ მწი ფოს 
აქვს რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი.

კო მი ტე ტის მი ზა ნია შეა მოწ მოს წევრ სა ხელ მწი ფოებ ში არ სე ბუ ლი სი-
ტუა ცია ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბა თა მდგო მა რეო ბის მხრივ. 
კო მი ტე ტი არის ვალ დე ბუ ლი წარ მოად გი ნოს დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი უმ ცი-
რე სო ბა თა მი მართ არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ. 

მრჩე ველ თა კო მი ტე ტი შედგება 18 და მოუ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტი. ისი ნი 
აყა ლი ბე ბენ მო საზ რე ბებს სა ხელ მწი ფოე ბის მი მართ. ამ მო საზ რე ბე ბით 
ხელ მძღვა ნე ლობს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტი რე ზო ლუ ციის მომ ზა დე ბი სას.

მი ნის ტრთა კო მი ტე ტი ჩარ თუ ლია მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში და იღებს 
სა ხელ მწი ფოს შე სა ხებ რე ზო ლუ ციებს.

ჩარ ჩო კონ ვენ ციის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი მო ნი ტო რინგს ახორ ციე-
ლებს მრჩე ველ თა კო მი ტე ტი, რო მე ლიც იღებს ქვეყ ნის მიერ წარ მოდ გე-
ნილ ან გა რი შებს. კო მი ტე ტი გა მოს ცემს დას კვნებს და რე კო მენ და ციებს 
მი ნის ტრთა კო მი ტე ტი სათ ვის.

მო ნი ტო რინ გის ციკ ლი ყო ველ 5 წე ლი წად ში ერ თხელ ტარ დე ბა შემ დე გი 

ეტა პე ბის გათვალისწინებით:

1. სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ან გა რი შის და დას ტუ რე ბა/ გაგ ზავ ნა: სა-
ხელ მწი ფო ან გა რი ში არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტი, რო მე-
ლიც წარ მოად გენს სა ხელ მწი ფოს მოხ სე ნე ბას ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ 
მდგო მა რეო ბა ზე უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით. ის 
წარ მოად გენს მრჩე ველ თა კო მი ტე ტის თვის ერთ-ერთ სა ხელ მძღვა-
ნე ლო დო კუ მენტს. სა ხელ მწი ფო წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
ად გე ნენ ან გა რიშს, ვალ დე ბულ ნი არიან მაქ სი მა ლუ რად ჩარ თონ 
უმ ცი რე სო ბე ბი დო კუ მენ ტის შედ გე ნის პრო ცეს ში.
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2. კო მი ტე ტის მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სი კო მი ტე ტის 
ვი ზი ტი ქვე ყა ნა ში მო ნი ტო რინ გის ციკ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეტა პია. 
ამ დროს წარ მო მად გენ ლებს შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე გა მოიკ ვლიონ უმ ცი რე სო ბა თა მდგო მა რეო ბა (რე გიო ნე ბის 
ჩათ ვლით).

3. მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე ზო ლუ ცია.

4. დია ლო გი მო ნი ტო რინ გის შემ დგომ შე დე გებ ზე.

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის რო ლი

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის რო ლი პრო ცეს ში საკ მაოდ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბა ხშირ შემ თხვე ვა ში 
გა დამ წყვე ტია. კო მი ტე ტი ავალ დე ბუ ლებს მრჩე ველ თა საბ ჭოს უზ რუნ-
ველ ყოს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვა, მათ გან 
ინ ფორ მა ციის მი ღე ბა და ა.შ.23

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი ხში რად აგ ზავ ნიან ან გა რი შებს, სა ხელ-
მწი ფო ან გა რი შის პა რა ლე ლუ რად, რაც ხელს უწ ყობს მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცე სის ეფექ ტუ რად წარ მარ თვას. მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია უად-
ვი ლებს კო მი ტეტს უკეთ გა მოიკ ვლიოს ქვეყ ნის შიგ ნით უმ ცი რე სო ბა თა 
უფ ლე ბე ბის მდგო მა რეო ბა და შეავ სოს სა ხელ მწი ფოს მიერ მო წო დე ბული 
ინ ფორ მა ცია.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს შეუძ ლიათ მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის 
სხვა დას ხვა ეტაპ ზე ჩაერ თონ; მა გა ლი თად:

23. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/PDF_Resolution%2897%2910_en.pdf.



39

სახელმწიფოს ანგარიშზე მუშაობა,
ვადა ანგარიშის წარსადგენად.

• ჩაერთონ დიალოგის 
პროცესში აზრის 
დასაფიქსირებლად, ასევე 
მოუწოდონ სახელმწიფოს 
ჩართონ უმცირესობები ამ 
პროცესში.

მრჩეველთა კომიტეტის მიერ 
სახელმწიფო ანგარიშის მიღება.

კომიტეტი აგროვებს დამატებითი 
ინფორმაციას აღნიშნულ 
თემატიკაზე, აგზავნის დელეგაციას 
შესაბამის სახელმწიფოში ვიზიტის 
განსახორციელებლად. უმეტეს 
შემთხვევაში მსგავსი დელეგაცია 
სტუმრობს დედაქალაქს, მაგრამ 
ასევე ხშირია რეგიონებში ვიზიტების 
ორგანიზებაც. ამ ვიზიტების 
დროს ხდება უმცირესობათა 
წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 
გამგეობებთან შეხვედრა.

• მრჩეველთა კომიტეტი 
იწვევს არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს, 
რომლებიც მუშაობენ 
უმცირესობათა თემებზე, 
ამიტომ მნიშვნელოვანია 
სადისკუსიო პროცესში 
ჩართულობა (ამ 
შეხვედრების შესახებ 
ინფორმაციის მოძიება);

• შეხვედრების დროს 
ყველაზე მნიშვნელოვანი 
პრობლემური ასპექტების 
გამოყოფა ზეპირი 
ფორმით.

მრჩეველთა კომიტეტის დოკუმენტი

 მრჩეველთა კომიტეტი ადგენს 
დოკუმენტს, სადაც აფიქსირებს თავის 
მოსაზრებებს (ვიზიტიდან 2-5 თვის 
განმავლობაში).

• ალტერნატიული 
ანგარიშის გაგზავნა.
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მრჩეველთა კომიტეტის მიერ 
სახელმწიფოს მიმართ მოსაზრებების 
წარდგენა

მოსაზრებები ეგზავნება სახელმწიფო 
წარმომადგენლებს. 4 თვის მანძილზე 
შეუძლია სახელმწიფოს წარადგინოს 
მრჩეველთა კომიტეტის მოსაზრებებზე 
საკუთარი პოზიცია კომენტარების 
საშუალებით.

• მოუწოდონ სახელმწიფოს 
კომიტეტის მიერ 
წარდგენილი 
მოსაზრებების საჯარო 
გავრცელება და თარგმნა.

მინისტრთა კომიტეტის მიერ 
კომენტარების მიღება

მინისტრთა კომიტეტი 4 თვის მანძილზე 
ღებულობს სახელმწიფოს მიერ 
წარდგენილ კომენტარებს, რომლის 
შემდეგაც მიიღება სახელმწიფოსთან 
მიმართებით რეზოლუცია. რეზოლუცია 
მოიცავს ქვეყნის მიმართ მიღებულ 
რეკომენდაციებს მოიცავს.

• მიღებული დოკუმენტის 
საჯარო გავრცელების 
შემდეგ, საკუთარი 
მოსაზრებების წარდგენა 
სახელმწიფოსა და 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებისთვის.

• რეკომენდაციების 
იმპლემენტაციის 
პროცესისთვის 
თვალყურის დევნება.

მრჩეველთა კომიტეტის მონიტორინგი 
რეკომენდაციების შესრულების 
პროცესში

• მონაწილეობა მიიღონ 
განხილვაში და საკუთარი 
პოზიცია დააფიქსირონ 
იმპლემენტაციის 
პროცესთან 
დაკავშირებით.

შემდგომი სახელმწიფო ანგარიშისთვის 
მზადება

• რეკომენდაციების 
გათვალისწინების დონის 
შესწავლა;

• მნიშვნელოვანი 
სიახლეების 
კომიტეტისათვის 
მიწოდება.
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კომიტეტთან დაკავშირება შემდეგ მისამართზეა შესაძლებელი:

Secretariat of the FCNM  
F – 67075 Strasbourg Cedex 
Fax: +33 (0)3 90 21 49 18 
Tel: +33 (0)3 90 21 44 33 
General mailbox: minorities.fcnm@coe.int

სახელმწიფოების მიერ წარდგენილი ანგარიშების ნახვა შესაძლებელია 
შემდეგ ლინკზე:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.as-
p#Georgia

რასიზმისა და შეუწყნარებლობის საწინააღმდეგო 

ევროპული კომისია (ECRI)

1993 წლის ოქ ტომ ბერ ში ვე ნის სა მიტ ზე ევ რო პის საბ ჭომ მიი ღო რა სიზ მის, 
ქსე ნო ფო ბიის, ან ტი სე მი ტიზ მის და შეუწ ყნა რებ ლო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა. 
ამა ვე სა მიტ ზე მიი ღეს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა შექ მნი ლი ყო კო მი სია. მოგ ვია-
ნე ბით 1997 წელს სტრას ბურ გში ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტეტ მა 
მია ნი ჭა კო მი სიას ავ ტო ნო მიუ რი სტა ტუ სი, რის სა ფუძ ველ ზეც გააძ ლიე რა 
მი სი, რო გორც ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ციე ლე-
ბე ლი და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნოს რო ლი. კო მი სიის პირ ვე ლი შეკ რე ბა 
1994 წლის მარ ტში ჩა ტარ და და მას შემ დეგ კომისია აქ ტიუ რად მუ შაობს 
ამ სა კით ხე ბის გარ შე მო არ სე ბულ პრობ ლე მა თა აღ მო საფ ხვრე ლად.

კო მი სიის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი

•	 მი მოი ხი ლოს წევრ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი სი ტუა ცია/ მო ნი ტო რინ გი;

•	 მოახ დი ნოს ძი რი თა დი პო ლი ტი კის გან საზ ღვრა რა სიზ მი სა 
და შეუწ ყნა რებ ლო ბის წი ნააღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად;

•	 ჩა მოა ყა ლი ბოს ზო გა დი სა ხის რე კო მენ და ციე ბი წევ რი 
სა ხელ მწი ფოე ბი სათ ვის.

სა მუ შაოს ერთ-ერ თი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბაა „მიდ გო მა ქვეყ ნე ბის მი-
ხედ ვით,“ რომ ლის მეშ ვეო ბი თაც კო მი სია იკ ვლევს წევრ ქვე ყა ნა ში რა-
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სიზ მი სა და შეუწ ყნა რებ ლო ბის პრობ ლე მა ტი კას და წარ მოად გენს რე კო-
მენ და ციებს პრობ ლე მის გა დაჭ რის მიზ ნით.

კო მი სიის წევ რე ბი პი რე ბი, რო მელ თაც აქვთ მა ღა ლი მო რა ლუ რი სტან-
დარ ტე ბი და ექ სპერ ტიზა რა სიზ მის, რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ციის, ქსე ნო-
ფო ბიის, ან ტი სე მი ტიზ მის და შეუწ ყნა რებ ლო ბის სა კით ხებ ში. თი თოეუ ლი 
წევ რი სა ხელ მწი ფო უფ ლე ბა მო სი ლია და ნიშ ნოს ერ თი წევ რი კო მი სია ში 
(5 წლის ვა დით). ამი სათ ვის სა ვალ დე ბუ ლოა სახელმწიფომ დააკ მა ყო-
ფი ლოს მოთ ხოვ ნე ბი წარ მოდ გე ნი ლი პი რის და მოუ კი დებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით.

კო მი სიის სა მუ შაო პრინ ცი პე ბი

•	 წევ რე ბი უნ და იყ ვნენ და მოუ კი დებ ლე ბი და მიუ კერ ძოებ ლე ბი თა-
ვიან თი მან და ტის ფარ გლებ ში;

•	 ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფო უნ და შე მოწ მდეს თა ნაბ რად;

•	 მუ შაო ბის ფარ გლებ ში კო მი სია თა ნამ შრომ ლობს სამ თავ რო ბო და 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან.

რას მოი ცავს კო მი ტე ტის მუ შაო ბა?

•	 სა ხელ მწი ფოე ბის მო ნი ტო რინ გი გულისხმობს სა ხელ მწი ფოს მიერ 
წარ დგე ნი ლი ან გა რი შის განხილვას,24 რე კო მენ და ციე ბის იმ პლე მენ-
ტა ციას ეროვ ნულ დო ნე ზე, გან საზ ღვრუ ლი პო ლი ტი კის შე ფა სე ბას 
იუ რი დიუ ლი და ინ სტი ტუ ციუ რი კუთ ხით, დის კრი მი ნა ციის დო ნის შე-
ფა სე ბას, რა სის ტუ ლი ძა ლა დო ბის გა მოვ ლი ნე ბე ბის კვლე ვას, მოწ-
ყვლა დი ჯგუ ფე ბის გან საზ ღვრას;

•	 ზო გად თე მებ ზე მუ შაო ბა ზო გა დი სა ხის რე კო მენ და ციე ბის შე მუ შა ვე ბა 
ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფოს თვის (ამ ჟა მად 12 ზო გა დი სა ხის რე კო-
მენ და ცია არის შე მუ შა ვე ბუ ლი);25

24. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp.

25. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GeneralThemes_en.asp.
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•	 ურ თიერ თო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბას თან - ინ ფორ მა ციუ ლი და 
სა კო მუ ნი კა ციო აქ ტი ვო ბე ბის გან საზ ღვრა, მრგვა ლი მა გი დის ტი პის 
შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა, სე მი ნა რე ბის ჩა ტა რე ბა კო მი ტე ტის სა მუ-
შაო თე მას თან და კავ ში რე ბით, თა ნამ შრომ ლო ბა არა სამ თავ რო ბო 
ორგანიზაციებ თან.

სა ხელ მწი ფოს მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი

•	 ევ რო პის საბ ჭოს (ან სხვა მსგავ სი ორ გა ნი ზა ციე ბის ) 
მიერ მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი ში;

•	 სა ხელ მწი ფოს ან გა რი ში;

•	 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის ან გა რი ში;

•	 კო მი სიის დე ლე გა ციის მიერ, ქვე ყა ნა ში ვი ზი ტი სას, შეგ რო ვე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია (პრე სა, კვლე ვა, შეხ ვედ რე ბის დროს მი ღე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცია და ა.შ.).

მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სი:

1. კო მი ტე ტის შეხ ვედ რა სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლო ბას და სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბას თან, რა თა მათ გაა კე თონ კო მენ ტა რი წი ნა 
ციკ ლის შემ დგომ მოვ ლე ნებ ზე;

2. კო მი ტე ტის სა მუ შაო ჯგუ ფი ამოწ მებს ინ ფორ მა ციას და ამ ზა დებს მო-
ნი ტო რინ გის შეხ ვედ რას;

3. სა მუ შაო ჯგუ ფი დან 2 მომ ხსე ნე ბე ლი გეგ მავს სა მო ნი ტო რინ გო ვი-
ზიტს, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც ხვდე ბა სამ თავ რო ბო და არასამ თავ-
რო ბო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს;

4. კო მი ტე ტი ად გენს პირ ვე ლად ან გა რიშს;

5. პირ ვე ლა დი ან გა რი ში ეგ ზავ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს;

6. პირ ვე ლა დი ან გა რი შის მიმოხილვა, სა ხელ მწი ფოს კო მენ ტა რე ბი;

7. სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფოს შეუძ ლია ზე პი რად წარ მოად-
გი ნოს შე ნიშ ვნე ბი კო მი ტე ტის და მომ ხსე ნებ ლე ბის მი მართ;

8. კო მი ტე ტი იღებს სა ბო ლოო ან გა რიშს;

9. სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლებს შეუძ-
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ლიათ სა კუ თა რი ინ დი ვი დუა ლუ რი მო საზ რე ბე ბი ჩა წე რონ ან გა რი-
შის და ნარ თში;

10. კო მი ტე ტის მიერ ან გა რი შის სა ხელ მწი ფოს თვის გა დაგ ზავ ნა მინის ტრთა 
კო მი ტე ტის გავ ლით; 

11. ან გა რი შის გა მოქ ვეყ ნე ბა.

ან გა რი შის ბო ლო ვა რიან ტის მი ღე ბამ დე კო მი სია მარ თავს კონ ფი დენ ცია-
ლურ დია ლოგს იმ ქვე ყა ნას თან, რო მე ლიც წა რად გენს ან გა რიშს. მეო რე 
ეტა პია უკ ვე არ სე ბუ ლი ან გა რი შის გან ხორ ციე ლე ბის შე მოწ მე ბა, რომ ლის 
დრო საც (მეო რე ან გა რი შის წარ დგე ნამ დე) კო მი სიის მომ ხსე ნე ბელ თა 
ვი ზი ტის ორ გა ნი ზე ბა ხდე ბა.

სა ქარ თვე ლო ში სა კონ ტაქ ტო ვი ზი ტი 2001 წლის 19 – 22 მარტს გაი მარ თა 
და მომ ხსე ნებ ლე ბი სა მი ნის ტროე ბი სა და იმ მმარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნოე-
ბის წარ მო მად გენ ლებს შეხ ვდნენ, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგებ ლე ბი იყ ვნენ 
კო მი სიის მან და ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა კით ხებ ზე.

ურ თიერ თო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბას თან

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ევროსაბჭო 
ცდილობს, რომ მოხდეს ადამიანის უფლებების დარღვევების პრევენცია, 
ასევე მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულებების მონიტორინგი. მრა-
ვალ წევრ სა ხელ მწი ფო ში იგეგ მე ბა სხვა დას ხვა სა ხის სა გან მა ნათ ლებ ლო, 
თვით შეგ ნე ბის ასა მაღ ლე ბე ლი შეხ ვედ რე ბი და ტრე ნინ გე ბი.

ეროვ ნულ დო ნე ზე ყვე ლა ზე გა მარ თლე ბუ ლი სა შუა ლე ბაა მრგვა ლი მა-
გი დის ორ გა ნი ზე ბა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნია მოი ძებ ნოს პრობ ლე მის 
გა დაჭ რის ეფექ ტუ რი გზა და მოხ დეს მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის სწო-
რი იმ პლე მენ ტა ცია.

ევ რო პულ დო ნე ზე კო მი ტე ტი ორ გა ნი ზებას უკეთებს არა სამ თავ რო ბო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრას ექ სპერ ტებ თან კონ კრე-
ტულ თე მებ ზე. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი წარ მოად გე ნენ კო მი ტე ტის მნიშ ვნე ლო-
ვან პარ ტნიო რებს, რო მელ თან თა ნამ შრომ ლო ბა საც კო მი ტე ტი აქ ტიუ რად 
გა ნაგ რძობს, ძი რი თა დად ინ ფორ მა ციის ორ მხრი ვი გაც ვლის და კონ სულ-
ტა ციე ბის გავ ლის კუთ ხით. 
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ევ რო პის საბ ჭოს ადა მია ნე ბით ვაჭ რო ბის წი ნააღ მდეგ

ბრძო ლის კონ ვენ ცია

რას მოი ცავს კონ ვენ ცია? 

კონ ვენ ცია მოი ცავს ადა მია ნე ბით ვაჭ რო ბის ყვე ლა ფორ მას (იქ ნე ბა ეს 
ნა ციო ნა ლუ რი, ტრან სნა ციო ნა ლუ რი, ორ გა ნი ზე ბულ და ნა შაულ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი) და ვრცელ დე ბა ტრე ფი კინ გის ყვე ლა მსხვერ პლზე (ქა ლებ ზე, 
მა მა კა ცებ სა და ბავ შვებ ზე). კონვენცია აგ რეთ ვე მოი ცავს ექ სპლუა ტა ციის 
ყვე ლა ფორ მას. გარ და ამი სა, კონ ვენ ცია ში წარ მოდ გე ნი ლია ის ღო ნის-
ძიე ბე ბი, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბას თან 
პარ ტნიო რო ბი სა და საერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლიე რე ბას. 

მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბი

კონ ვენ ციის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლია მო ნი ტო რინ გის და მოუ კი დე ბე ლი 
მე ქა ნიზ მი, რა თა შე ფას დეს, თუ რამ დე ნად კარ გად სრულ დე ბა კონ ვენ-
ციის დე ბუ ლე ბე ბი პრაქ ტი კა ში. ეს მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც 
კონ ვენ ციის ერთ-ერთ უმ თავ რეს ძლიერ მხა რედ ით ვლე ბა, ორ ძი რი თად 
ღერძს ეფუძ ნე ბა. ესე ნია: ადა მია ნე ბით ვაჭ რო ბის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის 
მიზ ნით შექ მნი ლი ექ სპერ ტთა ჯ გუ ფი - GRETA და მონაწილე მხა რე თა 
კო მი ტე ტი. 

ადა მია ნე ბით უკა ნო ნო ვაჭ რო ბის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის მიზ ნით შექ-
მნი ლი ექ სპერ ტთა ჯგუ ფი (შემ დგომ ში GRETA) პა სუ ხის მგე ბე ლია, რომ 
შეა ფა სოს ას რუ ლე ბენ თუ არა კონ ვენ ცია ზე ხელ მომ წე რი ქვეყ ნე ბი (ის 
ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ მაც კონ ვენ ციის რა ტი ფი ცი რე ბა მოახ დი ნეს) კონ ვენ-
ციის მოთ ხოვ ნებს. GRETA შედ გე ბა 15 და მოუ კი დე ბე ლი და მიუ კერ ძოე-
ბე ლი ექ სპერ ტი სა გან, რომ ლე ბიც კონ ვენ ციის ხელ მომ წერ ქვეყ ნებს 
წარ მოად გე ნენ. ექ სპერ ტე ბი სხვა დას ხვა პრო ფე სიის ადა მია ნე ბი არიან 
(იუ რის ტე ბი, სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნოე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ფსი-
ქო ლო გე ბი, ექი მე ბი, სა მო ქა ლა ქო საზოგადოების წარმომადგენლები და 
ა.შ.) და მათი შერჩევა ხდება კონვენციით გათვალისწინებულ სფეროებში 
მათი პროფესიული გამოცდილების მიხედვით. ქსპერტთა ჯგუფის წევრი 
ინიშნება 4 წლის ვადით და შეიძლება ჯგუფში მუშაობა კიდევ დამატებითი 
4 წლით გააგრძელოს.
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როგორ ხორციელდება მონიტორინგი?

•	 GRETA-ს მო ნი ტო რინ გი რაუნ დე ბად არის და ყო ფი ლი. თი თოეუ ლი 
რაუნ დის და საწ ყის ში GRETA არ ჩევს კონ ვენ ციის იმ დე ბუ ლე ბებს, 
რო მელ თა შეს რუ ლე ბა ზეც უნ და გან ხორ ციელ დეს მო ნი ტო რინ გი და 
გან საზ ღვრავს შე ფა სე ბის გა კე თე ბის ყვე ლა ზე უფ რო ეფექ ტურ გზას;

•	 GRETA მო ნი ტო რინ გის სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბი სას ინ ფორ მა ციის შეგ-
რო ვე ბის სხვა დას ხვა სა შუა ლე ბებს იყე ნებს. პირ ველ რიგ ში, GRETA 
კით ხვა რებს უგ ზავ ნის იმ ქვეყ ნის ხე ლის ფუ ლე ბის ორ გა ნოებს, რომ-
ლის შე ფა სე ბაც ხდე ბა, შემ დეგ GRETA აა ნა ლი ზებს ამ კით ხვარ ზე 
პა სუ ხად მი ღე ბულ ინ ფორმაციას და სა ჭი როების შემთხვევაში მოით-
ხოვს და მა ტე ბით ინ ფორ მა ციას, რა თა ცხა დი და ამომ წუ რა ვი პა სუ ხი 
მიი ღოს კონ კრე ტულ შე კით ხვებ ზე; 

•	 გარ და კით ხვა რის გაგ ზავ ნი სა, GRETA ახორ ციე ლებს ვი ზიტს შე სა-
ფა სე ბელ ქვე ყა ნა ში. ამ გვა რი ვი ზი ტე ბის გან მავ ლო ბა ში შე საძ ლე ბე-
ლი ხდე ბა სხვა დას ხვა სა კით ხე ბის სიღ რმი სეუ ლი გან ხილ ვა მთავ-
რო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, სამართალდამცავი სტრუქტურების 
წარმომადგენლებთან, პარ ლა მენ ტის წევ რებ თან და სხვა შე სა ბა მის 
დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებ თან ერ თად;

•	 გარ და ამი სა, შე ფა სე ბი თი ვი ზი ტე ბი GRETA-ს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო-
ბას ეწ ვიოს იმ ობიექ ტებს, სა დაც ხდე ბა ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთათ-
ვის დახ მა რე ბის გა წე ვა. ამ გვა რად, GRETA-მ შეიძ ლე ბა მოით ხო ვოს 
კრი ზი სის იმ ცენ ტრებ ში, ან მსხვერ პლთა თავ შე საფ რებ ში სტუმ რო-
ბა, ან არა რე გუ ლა რულ მიგ რან ტთა და თავ შე საფ რის მა ძიე ბელ თა 
იმ ცენ ტრებ ში, სა საზ ღვრო-გამ შვებ-პუნ ქტებ ში, ან ჰოს პი ტა ლებ ში 
სტუმ რო ბა, რო მელ თაც სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოე ბი, ან არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი მარ თა ვენ. ეს ვი ზი ტე ბი შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა 
შე მოწ მდეს იმ ღო ნის ძიე ბა თა ეფექ ტუ რო ბა, რომ ლე ბიც კონ ვენ ციის 
გან ხორ ციე ლე ბის მიზ ნით ხორ ციელ დე ბა;

•	 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა GRETA-სთ ვის ინ ფორ მა ციის მიმ წო დე-
ბელ მნიშ ვნე ლო ვან წყა როს წარ მოად გენს. შე ფა სე ბი თი ვი ზი ტე ბის 
გან მავ ლო ბა ში GRETA შეხ ვედ რებს მარ თავს არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ციე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის სხვა წარ მო მად გენ-
ლებ თან (მა გა ლი თად, პროფ კავ ში რებ თან, ად ვო კატ თა ასო ცია ციას-
თან, სა მეც ნიე რო წრეებ თან), ანუ იმ ორ გა ნი ზა ციებ თან, რომ ლე ბიც 
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მო ნა წი ლეო ბენ ადა მია ნე ბით ვაჭ რო ბის სა წი ნააღ მდე გო ღო ნის ძიე-
ბე ბის გა ტა რე ბა ში. GRETA-მ შეიძ ლე ბა გა დაწ ყვი ტოს, რომ თა ვი სი 
კით ხვა რი ან ნე ბის მიე რი სხვა მოთ ხოვ ნა გაუგ ზავ ნოს არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ციებს, ან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის იმ სხვა წევ რებს, 
რო მელ თაც ხე ლი მიუწ ვდე ბათ ინ ფორ მა ციის სან დო წყა რო ზე და რო-
მელ თაც უნა რი შეს წევთ ეს ინ ფორ მა ცია სა თა ნა დოდ გა დაა მოწ მონ.

„ქალ თა წი ნააღ მდეგ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 

აღ კვე თი სა და პრე ვენ ციის კონვენცია“

რას მოი ცავს კონ ვენ ცია? 

2011 წლის 7 აპ რილს ევ როსაბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტეტ მა მიი ღო კონ ვენ-
ცია „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ციი სა და 
აღ კვე თის შე სა ხებ“, რო მელ საც 2011 წლის 11 მაისს სტამ ბოლ ში მოე წე რა 
ხე ლი და ხში რად „სტამ ბო ლის კონ ვენ ციის“ სა ხე ლით მოიხ სე ნიე ბენ. კონ-
ვენ ციის მთა ვა რი მი ზა ნია ხე ლი შეუწ ყოს ქალ თა მი მართ ნე ბის მიე რი ფორ-
მის დის კრი მი ნა ციის შემ ცი რე ბას და უზ რუნ ველ ყოს ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
თა ნას წო რო ბა და ქალ თა გაძ ლიე რე ბა. კონ ვენ ციის მი ხედ ვით, ქალ თა მი-
მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნააღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნას წო რო ბის დე იუ რე და დე 
ფაქ ტო აღია რე ბა. 

კონვენცია მოიცავს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან საზ ღვრე ბაც. ევ რო პის კონ ვენ-
ციის მი ხედ ვით, ოჯახ ში ძა ლა დო ბა გუ ლის ხმობს ფი ზი კურ, სექ სუა ლურ, ფსი-
ქო ლო გიურ და ეკო ნო მი კურ ძა ლა დო ბას, რო მე ლიც ხდე ბა ოჯახ ში, ან ოჯა-
ხურ ერ თეულ ში ყო ფილ, ან ამ ჟა მინ დელ წყვილს, ან პარ ტნიო რებს შო რის, 
იმის მიუ ხე და ვად, ცხოვ რობს თუ არა წყვი ლი ერ თად. გა მოი ყო ძა ლა დო ბის 
სხვადასხვა სა ხეე ბი: ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო გიუ რი, იძუ ლე ბა, ეკო ნო მი კუ რი 
და სქე სობ რი ვი. გარ და ამი სა, ევ რო საბ ჭოს კონ ვენ ცია აქ ცენტს აკე თებს 
სამ ძი რი თად სა კით ხზე: ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია - ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე-
ბის, გა ნათ ლე ბის, პრო ფე სიო ნა ლე ბის გა დამ ზა დე ბის გზით; ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა დაც ვა და მხარ და ჭე რა - ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი თა და სერ ვი სე ბის 
მი წო დე ბით; მო ძა ლა დეე ბის წი ნააღ მდეგ სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწ ყე-
ბა - კა ნო ნის ამოქ მე დე ბით; ასე ვე, საერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბა სა და 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბით. ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა 
მუ შაობს კონ ვენ ციის რა ტი ფი ცი რე ბა ზე; კერძოდ, ხდე ბა სა ქარ თვე ლოს კა-
ნონ მდებ ლო ბის კონვენციასთან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა.
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მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბი

იმის შე სა მოწ მებ ლად, თუ რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ ხელ მომ წე რი ქვეყ ნე ბი 
კონ ვენ ციით ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს, სტამ ბო ლის კონ ვენ ცია მო ნი ტო-
რინ გის მე ქა ნიზ მებს ით ვა ლის წი ნებს. მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა ორ ძი რი-
თად მე ქა ნიზმს მოი ცავს: ექ სპერ ტთა ჯგუ ფი ქალ თა წი ნააღ მდეგ ძა ლა-
დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა წი ნააღ მდე გო ქმე დე ბე ბის სა კით ხებ ში 
(GREVIO), რო მე ლიც ექ სპერ ტთა და მოუ კი დე ბელ ორ გა ნოს წარ მოად გენს 
და პარ ტია თა კო მი ტე ტი - პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნო, რო მე ლიც პარ ტია თა 
ოფი ცია ლუ რი წარ მო მად გენ ლე ბის გან შედ გე ბა. 

GREVIO და კომ პლექ ტე ბუ ლია 10 და მოუ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტით, რომ ლებ-
საც აქვთ გა მოც დი ლე ბა და ცოდ ნა გენ დე რულ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
სა კით ხებ ში, ან ზო გა დად ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში. ისი ნი პარ ტია-
თა კო მი ტე ტის მიერ აირ ჩე ვიან. მა თი რაო დე ნო ბა გაიზ რდე ბა 15-მდე მას 
შემ დეგ, რაც კონ ვენ ცია რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი იქ ნე ბა 25 სა ხელ მწი ფოს მიერ. 

მო ნი ტო რინ გი ეფუძ ნე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფოს მიერ GREVIO-ს კით-
ხვა რის სა ფუძ ველ ზე მი წო დე ბულ ან გა რიშს, ისე სა მო ქა ლა ქო ორ გა-
ნი ზა ციე ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ინ სტი ტუ ტე ბის მიერ გაგ ზავ ნილ 
ინ ფორ მა ციას. GREVIO-მ ასე ვე შეიძ ლე ბა გა ნა ხორ ციე ლოს ვი ზი ტე ბი 
სა ხელ მწი ფო ში, თუ ინ ფორ მა ცია არას რუ ლია, ან ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
ფარ თო მას შტა ბიან დარ ღვე ვას ასა ხავს. მოგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის სა-
ფუძ ველ ზე GREVIO ამ ზა დებს ან გა რიშს და კო მენ ტა რე ბის თვის უგ ზავ ნის 
შე სა ფა სე ბელ ქვე ყა ნას. სა ბო ლოო ან გა რი ში სა ხელ მწი ფოს სთა ვა ზობს 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის შე საძ ლო გზებს. GREVIO-ს 
ან გა რი შის სა ფუძ ველ ზე პარ ტია თა კო მი ტეტ მა შეიძ ლე ბა გა მოს ცეს რე კო-
მენ და ციე ბი მხა რის მი მართ და მოით ხო ვოს მა თი აღ სრუ ლე ბის თაო ბა ზე 
ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა. 

გარ და ამი სა, GREVIO-ს შეუძ ლია გა მოს ცეს ზო გა დი რე კო მენ და ციე ბი 
კონ ვენ ციის მუხ ლებ სა და ძი რი თად სა კით ხებ ზე, რაც წარ მოად გენს სა-
ხელ მძღვა ნე ლოს მხა რე სა ხელ მწი ფოე ბი სათ ვის. 
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დანართი № 1

ვიზიტი საქართველოში26

სამუშაო 
თემატიკა

მანდატი წელი

იძულებით 
გადაადგი-
ლებული 
პირები

17/05/2000
15/03/2005
21-24/12/2005
1-4/10/2008
10-14/06/2013

რელიგიის 
თავისუფლება

სპეციალურ მომხსენებელს 
მინიჭებული მანდატის (საბჭოს 6/37 
რეზოლუცია) ფარგლებში ევალება:
- ხელი შეუწყოს ნაციონალურ 

დონეზე ადამიანის რელიგიური 
თავისუფლების დაცვას

- გამოააშკარავოს პრობლემური 
ასპექტები და შეიმუშავოს 
რეკომენდაცია მათ 
აღმოსაფხვრელად

7/09/2003

წამება 19-25/02/2005

26. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx
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თვითნებური 
დაკავება

- შეისწავლის გაუსამართლებლად 
დაკავების, თვითნებური მსჯავრის 
დადების შემთხვევების ყველა 
გარემოებას და წარმოადგენს 
ანგარიშსყოველწლიურად 
ადამიანის უფლებათა საბჭოსა 
და გენერალური ასამბლეის 
წინაშე იმ მიზნით რომ უფრო 
არ გაუმჯობესდეს არსებული 
სიტუაცია.

- თვალყური ადევნოს 
რეკომენდაციების შესრულებას

15-24/06/2011

გამოხატვის 
თავისუფლება

- შეაგროვოს ინფორმაცია 
ადამიანის აზრისა და გამოხატვის 
თავისუფლების დარღვევის 
ფაქტების შესახებ.

-ხელს უწყობს აზრისა და 
გამოხატვის თავისუფლების 
განვითარებას და შესაბამისად 
მუქარის, ძალადობის ფაქტების 
აღმოფხვრას

- იღებს რეკომენდაციებს, რათა 
უკეთ მოხდეს გამოხატვის 
თავისუფლების დაცვა.

- დახმარების მიზნით გასწევს 
ტექნიკურ, ან საჭიროების 
შემთხვევაში საკონსულტაციო 
მომსახურებას

6-14/02/2012
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დანართი № 2

ადამიანის უფლებათა საბჭოს
გასაჩივრების პროცედურის ფორმა

- დოკუმენტი უნდა იყოს წერილობითი ფორმის, გაეროს ექვსი 
ოფიციალური ენიდან ერთ-ერთის გამოყენებით (არაბული, 
ჩინური, ინგლისური, ფრანგული, რუსული და ესპანური);

-  ანონიმური დოკუმენტი არ მიიღება; 

- დოკუმენტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს რვა გვერდს;

-  დაუშვებელია შეურაცხმყოფელი ენის გამოყენება.

I. ინფორმაცია დოკუმენტის ავტორ (ებ) ის სავარაუდო            

მსხვერპლ (ებ) ის შესახებ

ინდივიდუალური... ჯგუფური... არასამთავრობო... ორგანიზაცია... სხვა...

გვარი: ……… 

სახელ(ებ)ი: ………….

მოქალაქეობა: ……… 

დოკუმენტის ავტორის მისამართი: ………..

ტელეფონი/ფაქსი: (გთხოვთ მიუთითოთ ქვეყნის ან რეგიონის კოდი) …….

ელ. ფოსტა: ……….

ვებგვერდი: ……….

დოკუმენტის წარმდგენი:

ავტორის მიერ, საკუთარი სახელით:

სხვა პირის სახელით:  (გთხოვთ დააკონკრეტოთ: ………………..)
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II.	 სახელმწიფოს შესახებ ინფორმაცია

ქვეყ ნის და იმ პი რე ბის (ასე თის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში) სა ხელ (ებ )ი, ვინც 
პა სუხს აგებს ჩა დე ნილ დარ ღვე ვა ზე: …………..

III.	ფაქ ტე ბი და სა ვა რაუ დო დარ ღვე ვა თა ბუ ნე ბა

გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე დუ რა მოიცავს საქ მის შე მად გე ნელ ნა წი ლებ სა და 
და დას ტუ რე ბულ დარ ღვე ვებს, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა კით ხებ თან მი-
მარ თე ბით, მსოფ ლიოს ნე ბის მიერ კუთ ხე ში და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
ნე ბის მიე რი დარ ღვე ვი სას. 

გთხოვთ, დე ტა ლუ რად მიუ თი თოთ ფაქ ტე ბი, ქრო ნო ლო გიუ რი თან მიმ დევ-
რო ბით: თა რი ღე ბის, ად გილ მდე ბა რეო ბის და დამ რღვე ვის მი თი თე ბით.

……..…………………………………………………………………………………

IV. სა მარ თლებ რივი დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის ამო წურ ვა
 ში და სა ხელ მწი ფოებ რივ დო ნე ზე

1. გთხოვთ, წარ მოად გი ნოთ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია სა მარ თლებ რი ვი 
დაც ვის სა შუა ლე ბე ბის ამო სა წუ რად გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბის შე სა ხებ და 
რა შე დე გი იქ ნა ამით მიღ წეუ ლი:

…………………..

2. თუ არ მომ ხდა რა სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის ეროვ ნულ დო-
ნე ზე ამო წურ ვა იმ მი ზე ზით, რომ მოხ დე ბო და დაუ სა ბუ თებ ლად გა და დე ბა, 
ან არ იქ ნე ბო და ეფექ ტუ რი, გთხოვთ, დე ტა ლუ რად ახ სნათ ამის მი ზე ზი:

…………………………
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V.  წარ დგე ნა და კო მუ ნი კა ცია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
სხვა ორ გა ნოებ თან

1. წა რად გი ნეთ თუ არა სა ჩი ვა რი იგი ვე სა კით ხზე, სპე ცია ლურ პრო ცე-
დუ რებ ში, ან სა ხელ მშეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო ში, გაე რო ში, ან რე გიო ნა ლურ 
დო ნე ზე?

……………

2. მსგავ სი სი ტუა ციის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, გთხოვთ დაა კონ კრე ტოთ 
სად და რო დის შეი ტა ნეთ სა ჩი ვა რი, რა არის სა ჩივ რის ამ ჟა მინ დე ლი სტა-
ტუ სი (სა ნამ ამ ორ გა ნოს მი მარ თავ დით): 

…………………………

VI. მოთ ხოვ ნა კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის შე სა ხებ

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ დო კუ მენ ტი აკ მა ყო ფი ლებს და საშ ვე ბო ბის კრი ტე რიუ-
მებს, რო გორც ეს მი თი თე ბუ ლია ევროსაბ ჭოს 5/1 რე ზო ლუ ცია ში, გაით ვა-
ლის წი ნეთ, რომ ეს უკა ნას კნე ლი გა დაე ცე მა სა ხელ მწი ფოს, რა თა მოხ დეს 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან პო ზი ციის და ფიქ სი რე ბა ჩა დე ნილ დარ ღვე ვას თან 
და კავ ში რე ბით.

წარ დგე ნილ დო კუ მენ ტში არ სე ბუ ლი რაი მე ინ ფორ მა ციის კონ ფი დენ-
ცია ლუ რად შე ნახ ვის სურ ვი ლის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, გთხოვთ, მიუ-
თი თოთ.

კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის მოთ ხოვ ნა (გთხოვთ აირ ჩიოთ შე სა ბა მი სი 
გრა ფა): 

დიახ...  არა...

გთხოვთ, მიუ თი თოთ რო მე ლი ინ ფორ მა ცია გსურთ დარ ჩეს კონ ფი დენ-
ცია ლუ რი.

თა რი ღი: …………………   ხელ მო წე რა: …………………….



54

შე ნიშ ვნა: ფორ მის სხვა დას ხვა სექ ციის შემ დგომ ცა რიელ ად გი ლას მიუ-
თი თეთ შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია. ამი სათ ვის გა მოი ყე ნეთ იმ დე ნი ად გი-
ლი, რამ დე ნიც გჭირ დე ბათ თქვე ნი პა სუ ხის და სა ფიქ სი რებ ლად. სა ჩი ვა-
რი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს რვა გვერდს.

VII. წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის სია

გთხოვთ, წარმოადგინოთ დოკუმენტების ასლი (არა ორიგინალი) 
გაეროს ექვსი ოფიციალური ენიდან ერთ-ერთის გამოყენებით (გთხოვთ, 
გაითვალისწინოთ, რომ გაგზავნილი დოკუმენტები უკან არ ბრუნდება).

 - ადგილობრივი სასამართლოს გადაწყვეტილება (ასევე 
სასარგებლოა შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის ასლი): 

 - მეხუთე სექციაში მითითებული პროცედურის შესახებ ინფორმაცია 
(ასევე ინფორმაცია სხვა გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც 
მიღებულ იქნა ამ საქმესთან დაკავშირებით):

 - ნებისმიერი სხვა მტკიცებულება. 

VIII. სად ვაგზავნით?

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი

ადამიანის უფლებათა საბჭოს გასაჩივრების პროცედურების 
განყოფილება 

გაეროს ოფისი ჟენავაში 
CH-1211 ჟენევა 10, შვეიცარია 
ფაქსი: (+41 22) 917 90 11  
ელ.ფოსტა: CP@ohchr.org

ვებ გვერდი:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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დანართი № 3

კომიტეტში წარსადგენი ინდივიდუალური საჩივრის ფორმა 

რომელ სახელშეკრულებო ორგანოს მიმართავთ: ......... 

თარიღი: .............

I. საჩივრის ინფორმაცია:

სახელი: .........  მოქალაქეობა: ......... 

სარჩელი შემოდის: ავტორის სახელით: ........... სხვა ადამიანის სახელით: 
...........

სახელი: .............

[ თუ საჩივარი შემოდის სხვა ადამიანის სახელით:] გთხოვთ, მიუთითეთ 
ამ ადამიანის მონაცემები

სახელი: ......... მოქალაქება: ......... ფაქტობრივი მისამართი:

დაბადების თარიღი: ..........

თუ თქვენ მოქმედებთ ამ ადამიანის თანხმობით, გთხოვთ, წარმოადგინოთ 
უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. თუ ასეთი დოკუმენტი 
არ გაგაჩნიათ გთხოვთ, ახსნათ თქვენი ურთიერთობა ამ ადამიანთან: 
.................. რატომ მიიჩნიეთ საჭიროდ მისი სახელით საჩივრის შემოტანა: 
..............

II. დამრღვევი სახელმწიფო/დარღვეული მუხლები

სახელმწიფოს სახელი, რომელიც არის ფაკულტატური ოქმის წევრი, ან 
აღიარებული აქვს გასაჩივრების მექანიზმების შემცველი მუხლები: ............

საერთაშორისო ხელშეკრულების დარღვეული მუხლები: ............
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III. ეროვნული სამართლებრივი მექანიზმების ამოწურვა/სხვა 
საერთაშორისო პროცედურებისთვის მიმართვა

ეროვნულ დო ნე ზე გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი, რო მე ლიც დარ ღვე ვის აღ-
მოფ ხვრას ემ სა ხუ რე ბო და. აღ წე რეთ რა პრო ცე დუ რებს მი მარ თეთ, მათ 
შო რის, სა სა მარ თლოს თვის და სხვა სა ჯა რო ორ გა ნოე ბის თვის მი მარ თვა; 

რა მოთ ხოვ ნე ბი წა მოა ყე ნეთ, რა დროს, და რა შე დე გი მიი ღეთ: .......................

თუ არ ამო გი წუ რავთ ეს სა შუა ლე ბე ბი იმის სა ფუძ ველ ზე, რომ მა თი პრო-
ცე დუ რე ბი არა გო ნივ რუ ლად ხან გრძლი ვი იქ ნე ბა, ან ისი ნი იქ ნე ბა არაე-
ფექ ტუ რი, ან არ სე ბობს რაი მე სხვა მი ზე ზი გთხოვთ, აღ წე როთ ისი ნი დე-
ტა ლუ რად: ..............................

და ბა დე ბის ად გი ლი და თა რი ღი:

.............

ხომ არ მი გი მარ თავთ და ვა თა გა დაწ ყვე ტის ან გა მო ძიე ბის რო მე ლი მე 
სხვა საერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მის თვის (მაგ. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ში და 
ამე რი კუ ლი კო მი სია, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო, 
ადა მია ნი სა და ხალ ხის უფ ლე ბე ბის აფ რი კუ ლი კო მი სია)? ...............

ამ შემ თხვე ვა ში აღ წე რეთ რა მე ქა ნიზ მებს მი მარ თეთ, რა მოთ ხოვ ნე ბი 
წა მოა ყე ნეთ, რა დროს, რა შე დე გი მიი ღეთ: ..............................

IV. სა ჩივ რის ფაქ ტობ რი ვი ინ ფორ მა ცია

ქრო ნო ლო გიუ რად, დე ტა ლუ რად აღ წე რეთ გა სა ჩივ რე ბულ დარ ღვე-
ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტე ბი. ახ სე ნეთ ყვე ლა სა კით ხი, რო მელ საც 
შეიძ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ დეს ამ საქ მის გა დაწ ყვე ტი სას. გთხოვთ, 
ახ სე ნით რო გორ არ ღვევს ეს ფაქ ტე ბი, ან გა რე მოე ბე ბი თქვენს უფ ლე-
ბებს. ............................... ............................... ...............................

ავ ტო რის ხელ მო წე რა: ............
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V. თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტა ციის ნუს ხა (ას ლე ბი, არა ორი გი ნა ლე ბი, 
რო მე ლიც თან ერ თვის თქვენს სარ ჩელს):

 - უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი წე რი ლო ბი თი 
(თუ სა ჩი ვა რი შე გაქვთ სხვა პი რის სა ხე ლით და სხვაგ ვა რად ვერ 
ამარ თლებთ დო კუ მენ ტის არ ქო ნას): ........ 

ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თლოე ბის და ად მი ნის ტრა ციუ ლი ორ გა ნოე ბის გა დაწ-
ყვე ტი ლე ბე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტე ბი (ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
რე ლე ვან ტუ რი ნა წი ლი ასე ვე სა სურ ვე ლია): ........

 - დო კუ მენ ტა ცია, რო მე ლიც ადას ტუ რებს თქვენ მიერ IV ნა წილ ში  
აღ წე რილ ფაქ ტებს:........ 

თუ ეს დო კუ მენ ტა ცია არ ერ თვის თან სა ჩი ვარს და კო მი ტეტ მა უნ და მოი-
პო ვოს ის, ან დო კუ მენ ტა ცია არ არის წარ მოდ გე ნი ლი სამ დივ ნოს სა მუ შაო 
ენა ზე, თქვე ნი სა ჩივ რის განხილვა შეიძლება გადაიდოს.
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