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يعرب عن أي رأي كان ألمانة األمم املتحدة.
استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس فيها ما ر
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أوال -المنهجية وعملية اإلعداد
 -1هذا التقرير جـء مـن عمةيـة اعسـتعراس املسـتمرة الـ ـدأت عـا  2011عنـدما دـدمت
جورجيـ ـ ــا تقريـ ـ ــر انولـ ـ ــة األو  .وأثنـ ـ ــا انولـ ـ ــة األو مـ ـ ــن اعسـ ـ ــتعراس الـ ـ ــدوري الشـ ـ ــام  ،د ةـ ـ ــت
جورجي ــا  136توص ــية .و الود ــت نخس ــو ،أا ــذت جورجي ــا عة ــل عاتقه ــا اعلتـ ـءا ال ــوع تق ــد
تقريــر منت ــف املــدة عــن عمةيــة تنخيــذ التوصــيات ال ـ د ةهــا ال ةــد ودــد دُــد هــذا التقريــر كــانون
األول/ديسمرب .2013
 -2وإذ تةتــء جورجيــا التءام ـاً تام ـاً ــروا النديــة ال ـ ت ــا عمةيــة اعســتعراس الــدوري الشــام ،
فإهن ــا وع ــعت عمةي ــة إ ــيع وتني ــة ت ــم انمي ــا وتتر ــا هن ـ ـاً يعتم ــد درج ــة ك ـ ـ ة عة ــل التع ــاون
فيمــا يتعةــجب الــوعت اعســتعراس الـ تعنيهــا عةــل ال ــعيدين ا ةـ والــدوو .و هــذا الســيا  ،ومــن
أج ـ تيس ـ التنخي ــذ املي ــم علتءام ــات جورجيــا النا ــهة ع ــن معاهــدات نق ــو ا نســان ،أُنش ـ
ع ــا  2014فري ــجب عامـ ـ دا ــم مش ــكو ـ ـ الوك ــاعت لي ،ــون نيلي ــة التنس ــيجب الوتني ــة ،و م ــا ـ ـ
مســلول رفيع ـ املســتوس ومتوس ـ املســتوس الســة ات التنخيذيــة والق ــا ية والتش ـريعية .وا ـوا اة
ذلك ،نظمت نةقة تدري ية ذات صةة لخا ـدة أع ـا الخريـجب العامـ املشـكو ـ الوكـاعت التعـاون
ما رنامج األمم املتحدة ا منا ومن املقرر تنظيم مءيد من الدورات التدري ية املستق .
 -3ونسـ ــقت عمةيـ ــة إعـ ــداد هـ ــذا التقريـ ــر و ارةُ الشـ ــلون ا ارجيـ ــة جورجيـ ــا .و ـ ــارو يـ ــا
الـ ــو ارات التنخيذيـ ــة والوك ـ ــاعت املعنيـ ــة و ثةـ ــون ع ـ ــن السـ ــة ة الق ـ ــا ية والربمل ـ ــان عمةيـ ــة إع ـ ــداد
التقريــر( .)1ولغــرس تنخيــذ التوصــيات الـ د ةتهــا جورجيــا تنخيــذاً مي مـاً أثنــا الخــكة املشــمولة ــالتقرير
انولــة األو  ،إ جانــد إعــداد هــذا التقريــر ،نُظاــم تــدريد اــاا لخا ــدة الخريــجب العامـ املشــكو
ـ الوك ـاعت التعــاون مــا رنــامج األمــم املتحــدة ا منــا تنــاول نيليــات نقــو ا نســان األمــم
املتحدة ما الككيء وجو ااا عةل عمةية اعستعراس الدوري الشام .
 -4و الود ــت نخس ــو ،عةرق ــت جورجي ــا أسي ــة الغ ــة عة ــل توس ــيا ن ــا إ ـ ـراو الق ــا ـ ـ
عمةيـ ــة إعـ ــداد التقريـ ــر و ـ ــدأت عمةيـ ــة التشـ ــاور م  ،ـ ـراً نءيران/يونيـ ــو  .2012و
احل،ـ ــوم
ع ـ ـ ــا  ،2015است ـ ـ ــافت و ارة ا ارجي ـ ـ ــة جورجي ـ ـ ــا ،التع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــا و ارات تنخيذي ـ ـ ــة تةخ ـ ـ ــة،
اجتماعـات تشــاور تةخــة تناولــت اعســتعراس الــدوري الشــام  ،أو ــاركت فيهــا ،اشــاركة منظمــات
ـ ن،ومي ــة وم،ت ــد امل ــدافا الع ــا جورجي ــا وم،ت ـد مخوع ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو
ا نســان جورجيــا .و ا عــافة إ ذلــك ،و ةــد مــن و ارة الشــلون ا ارجيــة جورجيــا ،نظمــت
املخوعـية الســامية حلقــو ا نســان ما ـدة مســتديرة اشــاركة ثةـ ن،ـومي و ثةـ عــن الق ــا ـ
احل ،ــوم ــ،ةت منـ ـرباً ت ــا اً ملنادش ــة عمةي ــة اعس ــتعراس ال ــدوري الش ــام وت ــادل ا را شـ ـ هنا.
ول حــر نيرا وتعةيقــات انهــات صــان ة امل ــةحة ،ت رمي ـ مســودة التقريــر النها يــة عةــل صــخحة
و ارة الشلون ا ارجية عةل ا نكنت؛ ود ـ تقدهـو إ سةـس نقـو ا نسـان ،عُـرس عةـل مخوعـية
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نقـو ا نسـان و رنـامج األمـم املتحـدة ا منـا وم،تـد املـدافا العـا وإ منظمـات ـ ن،وميــة.
وأُاذت ع اععت ار يا التعةيقات واعدكانات أثنا وعا الةمسات األا ة عةل التقرير.

ثانيا -معلومات أساسية عن اإلمار التشريعي والمؤسسي
ألف -معلومات أساسية
 -5جورجيــا دولــة دهقراتيــة ومســتقةة ومونــدة و ـ دا ةــة لةتقســيم مثةمــا أكــد اعســتختا ُ الــذي
ي ــا أإ ــا إدة ــيم ال ة ــد ا ــا فيه ــا هوري ــة أ ا ي ــا اع ـ ـكاكية
نُظ ــم  31نيذار/م ــار 1991
الس ــوفييتية املس ــتقةة ذاتيـ ـاً ومن ق ــة جن ــوت أوس ــيتيا املس ــتقةة ذاتيـ ـاً س ــا قاً ،ومثةم ــا ت ك ــد د ــانون
اس ـ ــتعادة اس ـ ــتقيل دول ـ ــة جورجي ـ ــا ال ـ ــادر  9نيس ـ ــان/أ ري  .1991وتع ـ ــكم األم ـ ــم املتح ـ ــدة
ومنظمات دولية أارس السيمة ا دةيمية نورجيا وحبُرمة ندود الدولة.
ـار ســة ة الدولــة اســتناداً إ م ــدأ ف ـ الســة ات .فربملــان جورجيــا هــو أعةــل هيهــة
 -6ومتـ س
متثيةية ال ةد وهار املراد ة عةـل نشـاا احل،ومـة .ور ـيس جورجيـا هـو ر ـيس دولـة جورجيـا والقا ـد
األعة ــل لةقـ ـوات املس ــةحة انورجي ــة .ويـ ـرأ احل،وم ــة ر ــيس ال ــو را  ،وهـ ـ ا يه ــة التنخيذي ــة العةي ــا؛
ل
ـاكم العاديـة جورجيـا
يللخها الر يس وخت ـا لثقـة الربملـان .ومتـار السـة ةس الق ـا ية جورجيـا ا ُ
وا ،مة الدستورية .وي من الدستور استقيل الق ا .
-7

ولغة الدولة

جورجيا ه انورجية و أ ا يا ه األ ا ية.

باء -اإلمار التشريعي والمؤسسي
ـتور الت كي ــد عة ــل عاملي ــة نق ــو
 -8دس ــتور جورجي ــا ه ــو د ــانون الدول ــة األعة ــل .ويعي ــد الدس ـ ُ
ا نسان واحلريات املعكم هبا دولياً كما يعكم عُة او املعاهدات الدولية عةل القوان ا ةية.

 -9وألن جورجيــا تناصــر ث ــات األمــم املتحــدة ونيليــات نقــو ا نســان ا دةيميــة ،فإهنــا ودعــت
وصــددت عةــل معظــم صــ،وو نقــو ا نســان .وتقــد جورجيــا انتظــا تقاريرهــا الدوريــة إ هيهــات
رص ــد تنخيـ ــذ معاهـ ــدات نق ــو ا نس ـ ـان وهتـ ــتم أ ــد مـ ــا ي،ـ ــون اعهتم ــا تنخيـ ــذ توصـ ــيات تةـ ــك
ا يهات.
 -10ومــن أنــد وأهــم الت ــورات ال ـ ــهدهتا التش ـريعات جورجيــا اعتمــاد رملــان جورجيــا
دانون ـاً ــاميً مل،افح ــة التميي ــء  2أيار/م ــايو  .2014وملسس ــة جورجي ــا حلق ــو ا نس ــان  -أي
م،ت ــد امل ــدافا الع ــا  -ول ـةص رص ـ سـد تنخي ــذ الق ــانون .وأل ـراس رص ــد تنخي ــذ الق ــانون ،أنش ـ م،ت ــد
املدافا العا إدارة معنية املساواة.
 -11و الســنوات األا ـ ة ،اختــذت جورجيــا تــدا هامــة عةــل صــعيد رســم السياســات وعةــل
صعيد امللسسـات ل ـمان تنسـيجب إجـرا ات احل،ومـة ا ادفـة إ تخعيـ التمتـا حبقـو ا نسـان .وإ
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جان ــد إنش ــا سة ــس املس ــاواة ـ اننس ـ  ،ال ــذي يرأس ــو نا ــد ر ــيس الربمل ــان ،أُنش ــهت مناص ــد
ـلون
ااصـة أي ـاً مثـ من ـد مستشـار الـر يس املعـا حبقـو ا نسـان ،ومسـاعد ر ـيس الـو را
نقو ا نسان واملساواة ـ اننسـ  ،والسـخ املت ـول املعـا حبقـو ا نسـان دااـ و ارة الشـلون
ُسندت إليو مهمة املتا عـة املنه يـة لتنخيـذ دـرارات سةـس نقـو ا نسـان وتوصـيات
ا ارجية ،الذي أ س
املقــررين ا اصـ وا ـربا املســتقة ونتــا ج عمةيــة اعســتعراس الــدوري الشــام  .وتتمتــا ننــة نقــو
ا نس ــان واعن ــدما ،امل ــدين ،ــختها إن ــدس الة ــان الدا م ــة رمل ــان جورجي ــا ،س ــة ات واس ــعة
لرصد وتقييم نالة نقو ا نسان ال ةد إ جاند النظر الش،اوس.
 -12و ع ـ ــا  ،2014اعتم ـ ــدت جورجي ـ ــا اسـ ـ ـكاتي ية ـ ــامةة و عي ـ ــدة األم ـ ــد ااص ـ ــة حبق ـ ــو
ووعــا كـ مــن اعسـكاتي ية
ا نســان ( ،)2020-2014وا ــة عمـ عنقــة (ُ ،)2015-2014
وا ــة العم ـ ــورة ــخافة إذ أُ ــرو وعــعهما عةــل إ ـ تو نشــي اهتمــا املــدين وجهــات فاعةــة
دولية .وي،خ تنخيـ سذسا ورصـدسا الخعـال أمانـةُ نقـو ا نسـان وسةـس نقـو ا نسـان املشـكو ـ
الوكــاعت رــت إ ـرام ر ــيس الــو را  .ويت ـ لف اهةــس مــن الــو را وكــذلك مــن ثة ـ عــن اهتمــا
املــدين ومنظمــات دوليــة مــا الســماا الت ــويت .و ــا اهةــس ملســا لة الربملــان عــن تريــجب تقــد
تقرير سنوي.
 -13وأُنش ــهت هيه ــة ا ـرام عة ــل تاي ــة ال يان ــات متو /يولي ــو  .2013وه ـ تعم ـ ش ــ،
كام ـ وسهــءة ومــءودة ــاملوارد املاليــة وال ش ـرية ال،افيــة .وينتخــد الربملــان ر ــيس ا يهــة ،الــذي يســمل
مخ ـتامح تايــة ال يانــات الشخ ــية ،ملــدة ثــي ســنوات .وتشــم وعيــة ا يهــة املــذكورة شــ ،كام ـ
الق ــاع العــا وا ــاا اــا ذلــك معانــة ال يانــات مــن د ـ وكــاعت إنخــاذ القـوان أل ـراس منــا
ان ـرا م وأل ـراس التحقيقــات .وتتمتــا ا يهــة ســة ات رصــد مــن ةتهــا ســة ة إج ـرا التحقيقــات
ودراسة اناند القانوين ملعانة ال يانات؛ و نال ندو انتهاكات ،و لةهيهة التغر .

ثالثا -حالة حقوق اإلنسان ري األراليم المحتلة
 -14دأ ــت ن،وم ــة جورجي ــا ،أثن ــا الخ ــكة املش ــمولة ــالتقرير ،عة ــل تنخي ــذ سياس ــتها الرامي ــة إ
عـمان متتــا يــا سـ،ان الدولــة ــاحلقو متتعـاً كـاميً .ـ أن انــتيل اعرـاد الروسـ من قتـ ســا
أ ا ي ــا جورجي ــا ومن ق ــة تس ــخينخاو/جنوت أوس ــيتيا ،جورجي ــا أوج ــد عراديـ ـ الغ ــة ا ــورة.
وما أن جورجيا تعهدت الوفا التءامها اختـاذ يـا التـدا املتانـة ل ـمان تايـة نقـو ا نسـان
األدــاليم ا تةــة ،فإهنــا الودــت نخســو رــا ،ـ ن املســلولية األو عــن انتهــاو نقــو ا نســان
هات املن قت تقا عةل عاتجب اعراد الروس .
 -15وهنــا ا ـ ال اعنــتيل ،الــذي وعــعتو القــوة ا تةــة ــورة ـ دانونيــة ،مهــات ا عم مــن
املشردين دااةياً واليجه من العـودة إ أمـاكن إدـامتهم الدا مـة ،رامـة و أمـن وأمـان .فخـ ر يـا
عــا  ،2011كثرخــت د ـوات اعنــتيل الروســية عمةيــة إدامــة أســي ة مــن األســيو الشــا ،ة و هــا
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مـ ـ ــن العرادي ـ ـ ـ اعص ـ ـ ـ ناعية عةـ ـ ــل تـ ـ ــول ا ـ ـ ـ اعنـ ـ ــتيل أ ا يـ ـ ــا ،الوادعـ ـ ــة جورجيـ ـ ــا ،و
(وعـ ــعت هـ ــذه األسـ ــيو عـ ــا  .)2009و اد
تسـ ــخينخاو/جنوت أوسـ ــيتيا ،الوادعـ ــة جورجيـ ــا ُ
ت،ثي ــف ه ــذه العمةي ــة من ــذ ك ــانون الثاين/ين ــاير  2013وهـ ـ عمةي ــة ع تـ ـءال مس ــتمرة .و الود ــت
احلــاو ،ةــو سمــو تــول احلـواجء اعصـ ناعية عةــل تــول احلــدود أو ا ـ اعنــتيل  63كيةــومكاً.
و عــأل األج ـءا  ،ادــتحم الســيا ،امل ،ـ اون مــن األســيو الشــا ،ة ومــا يســمل عيمــات احلــدود
ـيم ا اعــا لســي رة ن،ومــة جورجيــا ،ــا و اســا املن قــة الوادعــة رــت اعنــتيل .وتواصـ روســيا
ا د ةـ
س
()2
ف ــرس دي ــود ع موج ــد ــا عة ــل الس ــ،ان ا ةي ـ ال ـرا
ع ــور ا ـ اعن ــتيل ال ــذي كث ـ اً
م ــا ــك س ــاتينهم وأفني ــة من ــا م ومـ ـراعيهم ونق ــو م ومق ــا رهم .و ت ــء ن ــر ُ احل ــدود ال ــرو
ـخاا سـ ـ د م ــا ي ــدعون أن ــو ع ــور ـ ـ د ــانوين
الت ــا عون مل ــةحة األم ــن اعر ــادي انتظ ــا األ ـ س
لةحــدود ينمــا ع تســمع نقــاا الع ــور املقامــة عةــل تــول ا ـ اعنــتيل إع ع ــور األف ـراد الــذين
لـديهم نـو وانـد مـن أنـوا الوثـا جب الـ تسعــكم هبـا القـوة ا تةـة اعسـتناد إ معـاي م سهمـة تتعةــجب
ــحة تةــك الوثــا جب( .)3رأمــا مــن ع يســت يا مــن األ ــخاا تقــد ذلــك النــو مــن الوثــا جب أو مــن
ع ر مـنهم إ نق ـة الع ـور أثنـا سـاعات العمـ فيُح سـر مـن احلـجب الع ـور ـا يـلدي أنيـان
كثـ ـ ة إ ود ــو ع ــحايا ص ــخوم الس ــ،ان ا ةيـ ـ  ،ا ــن ف ــيهم النس ــا واألتخ ــال ،ال ــذين أرادوا
الع ــور مــن أج ـ احل ــول عةــل عنايــة ت يــة عاجةــة .و عــا  ،2012ت توديــف  110أ ــخاا،
اجتـ ــاه تسـ ــخينخاو فق ـ ـ  ،ل س ـ ـ ات املـ ــذكورة أعـ ــيه .و عـ ــا  ( 2013الخـ ــكة مـ ــا ـ ـ كـ ــانون
الثاين/ينــاير وتشـرين األول/أكتــو ر) ،ت توديــف إــو ألخـ ــخا اجتــاه أ ا يــا .و عــا 2014
(الخـكة مـا ـ كـانون الثاين/ينـاير وتشـرين األول/أكتــو ر) ،ةـو هـذا العـدد إـو ثيثـة نيعم ــخا.
و عا  2013كما عـا  ،2014ةـو العـدد  142خ ـاً السـنة .ومنـذ دايـة عـا 2015
وإ اية نيسان /أ ري  ،2015انتُ ء  19خ اً اهمو ل س ات ذاهتا.
 -16ومــن انتهاكــات نقــو ا نســان ال ـ يت ـواتر نــدوثها األدــاليم ا تةــة ،عةــل س ـ ي املثــال
ع احل ــر ،نــاعت اعات ــام والســردة واععتــدا وانتهــاو احلــجب احليــاة والتعــذيد وســو املعامةــة
وناعت اعنت ـا التعسـخ الـ يتعـرس ـا األ ـخاا مـن ا ثنيـة انورجيـة واعنتهاكـات املنه يـة
والســافرة حلقــو املة،يــة وتقييــد نريــة التنق ـ ومنــا التيميــذ مــن ا ثنيــة انورجيــة مــن احل ــول عةــل
التعةــيم ةغــتهم األ  .وتــرد مرفــجب هــذا التقريــر معةومــات عــن نــاعت اــددة مــن انتهاكــات نقــو
ا نسان انسيمة األداليم ا تةة.
 -17وتةتــء ن،ومــة جورجيــا التءام ـاً ــديداً تــوف احلمايــة ال،افيــة حلقــو ا نســان واحلريــات
يــا أإــا إدةيمهــا اــا فيــو املن قتــان ا تةتــان .و الودــت احلــاو ،يتس ـ اجب لــدس جورجيــا مــن منــرب
ســوس م انثــات جنيــف الدوليــة لتحقيــجب األمــن واعســتقرار من قتيهــا ا تةتـ ول،خالــة عــودة نيمنــة
لةمشــردين دااةي ـاً و رليجه ـ إ أمــاكن إدــامتهم واألمــاكن ال ـ نش ـ وا فيهــا .ودــد ــدأت م انثــات
جني ــف الدولي ــة عمةه ــا  15تش ـ ـرين األول/أكت ــو ر  2008ويش ــكو ر اس ــتها األم ــم املتح ــدة
واعراد األورويب ومنظمة األمن والتعاون أورو ا.
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 -18ومــا فتهــت الســة ات انورجيــة ،عةــل مــدس ســنوات ،تــدعو إ إ ـراو منظمــات دوليــة
مس لة تايـة نقـو ا نسـان املن قتـ ا تةتـ مـن جورجيـا .وتواصـ احل،ومـة انورجيـة الت كيـد
عةــل أسيــة دا ـول نيليــات رصــد نقــو ا نســان الدوليــة إ أ ا يــا جورجيــا وتســخينخاو/جنوت
أوســيتيا جورجيــا .ومــن امللســف منـ ُـا عثــة الرصــد التا عــة ليرــاد األورويب جورجيــا مــن القيــا
اهمــة الرصــد داا ـ املن قت ـ ا تةت ـ تنخيــذاً ملــا جــا وعيــة ال عثــة .فالســة ة ا تةــة ،ال ـ مت ـار
السة ة الخعةية ،تواص منا العديد مـن املنظمـات الدوليـة ،اـا فيهـا املنظمـات ا نسـانية ،مـن داـول
ا دةيمـ املــذكورين .وإن ا ــورة ال الغــة لةوعــا القــا م ن ــة واعــحة عةــل عــرورة التــدا الخعةـ
لةمخوع ــية الس ــامية حلق ــو ا نس ــان ولةم،ةخـ ـ وعي ــات إت ــار ا جـ ـرا ات ا اصـ ـة عة ــل إ ــو
عاج .
 -19وا تــدا ً مــن عــا  ،2015ــدأت و ارة الشــلون ا ارجيــة جورجيــا إصــدار تقــارير ف ــةية
عــن نالــة نقــو ا نســان نقـيً عــن م ــادر مختونــة األدــاليم ا تةــة غــرس توســيا ن ــا إ ـراو
اهتما الدولية رس نالة نقو ا نسان هات املن قت .

رابعا -تعزيز وحماية اإلنجازات والتحديات
ألف -ركرة عامة عن استراتيجية وخطة العمل الومنيتين لحقوق اإلنسان
 -20تت ةـ ــل سياسـ ــة احل،ومـ ــة إ ا نقـ ــو ا نسـ ــان وعـ ــوا اعس ـ ـكاتي ية الوتنيـ ــة حلقـ ــو
ا نسـان وا ــة العمـ املتعةقــة هبــا .فقــد اعتمــد رملــان جورجيــا اعسـكاتي ية الوتنيــة حلقــو ا نســان
( )2020-2014نيذار/مـ ــار  .2014وت ـ ــف اعس ـ ـكاتي ية أه ـ ـ ام التحـ ــديات امليدانيـ ــة ال ـ ـ
تع ــكس نق ــو ا نس ــان؛ ور ــدد عمةي ــة تنخي ــذ األه ــدام اعسـ ـكاتي ية؛ وت ـ ـ ر امل ــاد التوجيهي ــة
لتنس ــيجب ه ــذه العمةي ــة ا ــا فيه ــا نيلي ــات التقي ــيم ا اص ــة هب ــا .واعتُم ــدت ا ــة العمـ ـ الـ ـ وع ــعتها
ن،وم ــة جورجي ــا شـ ـ ن تاي ــة نق ــو ا نس ــان ( )2015-2014م ــن أجـ ـ تنخي ــذ اعسـ ـكاتي ية
الوتنيــة حلقــو ا نســان نءيران/يونيــو  .2014وي ـراد ــة العم ـ هــذه رديــد التءامــات مخ ــةة
لةس ـ ــة ات انورجي ـ ــة م ـ ــن أج ـ ـ ـ تنخي ـ ــذ اعس ـ ـ ـكاتي ية س ـ ــن  2014و .2015ود ـ ــد ُوع ـ ــعت
اس ـ ـكاتي ية وا ـ ـة العم ـ ـ املتعةق ـ ــة هبـ ــا هب ـ ــدم توسـ ــيا ن ـ ــا مشـ ــاركة املنظم ـ ــات ـ ـ احل،ومي ـ ــة
واملنظمـ ــات الدوليـ ــة وا ـ ـربا األكـ ــادهي  .ويرصـ ــد اهةـ ــس املشـ ــكو ـ ـ الوكـ ــاعت ،الـ ــذي أنش ـ ـ تو
احل،ومــة ويرأســو ر ــيس الــو را  ،عمةيــة تنخيــذ ا ــة العمـ  .ولــدس اهةــس تســعة أفردــة عامةــة تت ـ لف
مــن ن ـوات و را ورؤســا إدارات ،ويرركــء ك ـ مــن هــذه األفردــة عةــل أج ـءا تةخــة مــن ا ــة العم ـ
وجتتمـا األفردـة العامةـة التسـعة التا عـة لةم ةـس كـ تتنـاول يـا أجـءا ا ـة العمـ املللخـة مــن 23
جــء اً .وك ــمانة إعــافية لتنخيــذ ا ــة العم ـ تنخيــذاً فعــاعً ،أُنشــهت أمانــة نقــو ا نســان ،املســلولة
عن التنسيجب املثمر الوكاعت وعن رصد تنخيـذ ا ـة العمـ مـن كثـد .وهـ تا عـة دارة م،تـد
ر يس الو را .
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 -21وتُع ـ سـرس عة ــل منظم ــات اهتم ــا امل ــدين انتظ ــا تق ــارير ـ ـ ار مس ــت دات التنخي ــذ .و 6
متو /يوليــو  ،2015دُــد إ الربملــان أول تقريــر مرنةـ عةــل ا تــي شـ ن تنخيــذ ا ــة العمـ الـ
وععتها احل،ومة.

باء -ركرة عامة عن السياسة الشاملة إزاء القانون اإلنساني الدولي
 -22وععت احل،ومة ا ـة ـامةة لتنخيـذ القـانون ا نسـاين الـدوو وإدرا ،أن،امـو تشـريعاهتا
و ارســاهتا .فالة نــة الوتنيــة املشــككة ـ الوكــاعت املعنيــة تنخيــذ القــانون ا نســاين الــدوو (املشــار
إليهــا عــده اســم الة نــة ) أُنشــهت  31تش ـرين األول/أكتــو ر  )4(2011كة نــة أو هيهــة دا مــة
م،ةخــة تنخيــذ القــانون ا نســاين الــدوو وعــمان انكامــو و تنســيجب عم ـ تةــف ال،يانــات هــذا
امليدان.
 -23وم ـ ــن أه ـ ــم أه ـ ــدام الة ن ـ ــة التشـ ـ ـ يا عة ـ ــل وع ـ ــا تة ـ ــف الـ ـ ـربامج واألنشـ ـ ـ ة التثقيخي ـ ــة
املتعةق ــة الق ــانون ا نس ــاين ال ــدوو التع ــاون م ــا الة ن ــة الدولي ــة لة ــةيد األت ــر .فخـ ـ  15مت ــو /
يوليــو  ،2014وافقــت الة نــة عةــل ا ــة العمـ  2015-2014الـ يـراد هبــا رقيــجب أهــدام منهــا
التعريـ ــف ا ـ ــاد القـ ــانون ا نسـ ــاين الـ ــدوو صـ ــخوم اهموعـ ــات املسـ ــتهدفة (وه ـ ـ ال ـ ــحخيون
واملد ارس ــون وتيمي ــذ امل ــدار واألت ــا و ـ ـ هم) ،وت ــدريد م ــوتخ و ارة ال ــدفا والقـ ـوات املس ــةحة
عةـل القــانون ا نســاين الـدوو وتقــد معةومــات شـ ن الســ،ان املــدني واألهـدام املدنيــة .والغــرس
ال ـ ــر يس م ـ ــن ا ـ ــة العم ـ ـ  2015-2014ه ـ ــو كخال ـ ــة امتث ـ ــال التش ـ ـريعات انورجي ـ ــة ليلتءام ـ ــات
ـا ،دواعــد القــانون ا نســاين الــدوو والقــانون
الدوليــة .و تحقيــجب هــذا ا ــدم ،رقــجب ا ــة العم ـ إدمـ س
الدوو حلقو ا نسان أدلة وعقا د القوات املسةحة.

جيم -ركرة عامة عن القانون الشامل لمكارحة التمييز
 -24مثةمــا س ـ جب الــذكر ،اعتمــد رملــان جورجيــا  2أيار/مــايو  2014دانون ـاً ــاميً مل،افحــة
التميي ــء  .ود ــد ُ ــر وع ــا د ــانون م،افح ــة التميي ــء اندي ــد ع ــا  .2012و ــارو هبم ــة
صــيا ة القــانون يـ ُـا الــو ارات املخت ــة واملنظمــات ـ احل،وميــة ،ا ةيــة منهــا والدوليــة .وأُدرجــت
نــا القــانون النهــا نيرا وتوصــيات مــن منظمــات واـربا دولي ـ  .والغــرس مــن القــانون الق ــا
عةــل يــا أ ــ،ال التمييــء وعــمان متتــا ك ـ فــرد املســاواة مــا ـ ه ــاحلقو املن ــوا عةيهــا
القــانون ــرم النظــر عــن أي س ـ د مــن األس ـ ات .و ظــر القــانون أي ــ ،مــن أ ــ،ال التمييــء
س ـوا كــان متيي ـءاً متعــدداً أو م ا ـراً أو ـ م ا ــر .وع تعـ الـد متيي ـءاً التــدا ا اصــة وامللدتــة الراميــة إ
تشـ يا املســاواة ع ســيما فيمــا يتعةـجب اســا املســاواة ـ اننسـ  .و ظــر القــانون أي ـاً التمييــء
الق ــاع الع ــا وا ــاا ويخ ــرس مس ــلوليات ل ــيس عة ــل امللسس ــات العام ــة فحس ــد وإمن ــا عة ــل
ال،يانــات القانونيــة وعةــل يــا األفـراد أي ـاً .ويــنا القــانون عةــل أنــو ــد أن ترصــد هيهــة مســتقةة
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 هـ املــدافا العــا جورجيــا  -الق ــا عةــل التمييــء وعــمان املســاواة وأن تراد همــا .و غيــة كخالــةالتنخيـذ الخعـال لةمهـا انديـدة الـ أسـندها القـانون مل،تـد املـدافا العـا  ،يـدت ميءانيتـو نسـ ة 80
املا ــة مقارنــة ايءانيتــو عــا  .2011فقــد ةــو إ ــاو إنخــا امل،تــد  2.2مةيــون عري جــورج
عـ ــا  ،2012وثيثـ ــة ميي ـ ـ عري جـ ــورج
عـ ــا  ،2011و 2.9مةيـ ــون عري جـ ــورج
وا ــت لــو عــا  2015ميءانيــة
عــا  ،2013و 3.5مةيــون عري جــورج
عــا ُ ،2014
ددرها أر عة ميي عري جورج .
 -25ورافقــت اعتمــاد القــانون سموع ـةص مــن التعــدييت ال ـ أُداةــت عةــل د ـوان تش ـريعية أاــرس
هبــدم رقيــجب اعتســا مــا أن،ــا يــا الق ـوان ذات ال ــةة ال ـ تــنظم الق ــا عةــل أوجــو عــد
املس ــاواة وااص ــة منه ــا تة ــك الـ ـ تش ــوت د ــانون ا جـ ـرا ات املدني ــة ود ــانون املس ــاواة ـ ـ اننسـ ـ
ودانون أمانة املظا والقانون اننا .

دال -أهم اإلنجازات والتطورات ري ميدان حقوق اإلنسان منذ تقرير عال 2011
 -1الوصول إلى العدالة والحق ري محاكمة نزيهة
 -26ــدأت املرنةــة األو مــن إصــينات الق ــا عــا  2012وكــان الغــرس منهــا األســا
النـ ي الق ــا عــن السياســة وترســيجمل اســتقيل اهةــس األعةــل لةعدالــة وعــدد مــن ملسســات احل،ــم
ال ــذال الق ــا األا ــرس .وت،خ ـ التع ــدييت مش ــاركةس الق ــاة تش ــ،ي اهة ــس األعة ــل لةعدال ــة
وإنشا س عمةية ل نا القـرار فيمـا ـا النظـا الق ـا عمومـاً .و ادت املوجـة األو مـن التعـدييت
مــن ــخافية ا ــاكم وا ج ـرا ات الت دي يــة .وت تنقــيع األن،ــا ال ـ تــنظم تس ـ ي و ــر جةســات
ا اكم ونشر درارات الغرفة الت دي ية واهةس الت دييب.
 -27و املرنة ــة الثاني ــة م ــن ا ص ــينات ،أُداـ ـ تع ــدي ص دس ــتوري ي ــنا عة ــل ــغ الق ــاة
مناص ـ هم مــدس احليــاة .وانس ـ اماً مــا أن،ــا الدســتور ،يــنا القــانون التنظيم ـ لةمحــاكم العامــة
عةــل فــكة تعي ـ ملدتــة مــدهتا ثــي ســنوات .وأُنشــهت نيليــة ــخافة لتقيــيم أدا الق ــاة اــيل هــذه
الخكة وستدا نيء النخاذ عما دريد.
 -28و ُ ــر املرنة ــة الثالث ــة م ــن ا ص ــينات ر ي ــا ع ــا  .2014وررك ــءت عةـ ـل ع ــمانات
اسـتقيل كـ دـ ت
ـاس مـن الق ـاة وعةــل إ ـراكو أنشـ ة ا ،مـة .وكـان املـراد التعـدييت التشـريعية
هــذه املرنةــة إنــدا التغيـ ات التاليــةب مـ مناصــد الق ــاة الشــا رة عــن تريــجب تنظــيم م اريــات
تنافســية عــوس التعي ـ امل ا ــر؛ و ــد العم ـ ا ــدأ أمتتــة إســناد الق ــايا؛ وتنظ ـيم نق ـ الق ــاة مــن
ا،مة إ أارس تنظيماً صارماً.
 -29ويق ــود إص ــينات العدال ــة اننا ي ــة سة ــس التنس ــيجب املش ــكو ـ الوك ــاعت املع ــا إص ــيا
العدال ــة اننا ي ــة .وه ــذا اهة ــس هيه ــة أساس ــية م ــن هيه ــات رس ــم السياس ــات يت ـ لف م ــن ثة ـ ع ــن
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تةف الوكاعت احل،ومية و ثة عـن منظمـات دوليـة ومنظمـات ـ ن،وميـة .ودـد اعتمـد اهةـس
اعس ـكاتي يات وا ـ العم ـ التاليــة عــا  2009مث راجعهــا ســنوياً وه ـ ب إصــيا التش ـريعات
اننا ي ــة ،ود ــا األن ــدا  ،وامللسس ــات الس ـ ـ نية ،وا فـ ـرا ،ر ــت املراد ــة ،واملس ــاعدة القانوني ــة،
والتعةــيم القــانوين ،واعدعــا  ،والشــرتة ،والق ــا  ،وم،تــد املــدافا العــا ( .)5واعتمــد اهةــس املــذكور
أي ـاً اس ـكاتي ية وا ــة عم ـ متعةقت ـ إعــادة ا دمــا ،اهتمــا و إعــادة الت هي ـ إتــار نظــا
العدالة اننا ية عا .2014
 -30و عـ ــا  ،2014أُداةـ ــت تع ـ ــدييت عةـ ــل دـ ــانون ا ج ـ ـرا ات اننا يـ ــة رمـ ــت إ تعءي ـ ــء
نقـ ــو ا نسـ ــان نظـ ــا العدالـ ــة اننا يـ ــة .وهـ ــدفت التعـ ــدييت إ تعءيـ ــء نقـ ــو املـ ــدعل عةيـ ــو
وس ــة ات الق ــاة عمةي ــة التخ ــاوس م ــن أج ـ ـ ختخي ــف العقو ــة( )6وتقري ــر العقو ــة ،وتعءيـ ــء دور
ال حية عمةية التخاوس لتخخيف العقو ة( )7و يادة خافية ا جرا ات.
 -31و الخ ـ ــكة ـ ـ ـ ع ـ ــام  2011و ،2014نـُ رخ ـ ــذت إص ـ ــينات هام ـ ــة س ـ ــال املس ـ ــاعدة
القانوني ــة .فـ ــإ جان ــد اعسـ ــتقيل امللسس ـ ـ  ،ت اعهتمـ ــا عة ــل ا ـ ــوا توس ــيا ن ـ ــا وعيـ ــة
م ــةحة املس ــاعدة القانوني ــة .فمن ــذ نيذار/م ــار  ،2011ــجب ل ــخاا املعس ـرين احل ــول عة ــل
املســاعدة القانونيــة د ــايا انــنع ا داري ــة ال ـ ه ،ــن أن ي ــدر فيه ــا ن،ــم اعنت ــا ا داري
وصــخو ج ـءا ً مــن ان ـءا ات .و ا عــافة إ ذلــك ،تقــد م ــةحة املســاعدة القانونيــة ادمــة الــدفا
اهـان عـأل أنـوا الق ـايا املدنيـة وا داريـة ت عـاً ملـدس ال
تعقـد الق ـية ولدرجـة أسيتهـا ،وذلـك منــذ
ا ــامس عش ــر م ــن نيس ــان/أ ري  .2015و ي ــد ع ــدد م،ات ــد م ــةحة املس ــاعدة القانوني ــة ش ــ،
ك ـ ف اتــت موجــودة  18مدينــة .وت الككيــء وجــو اــاا عةــل املنــاتجب الـ تســتقر فيهــا أدةيــات
إثنية وعةل مناتجب ا ات نير ت افتتاا ستة م،اتد ما عام  2010و.2014
 -32و نيت/أ سـ ـ س  ،2014وعمـ ـيً التوص ــيات الـ ـ وجهته ــا إ جورجي ــا الة ن ــة املعني ــة
()8
ونــددت املــدة
حبقــو ا نســان منظمــة األمــم املتحــدة  ،عُـدال دــانون انــنع ا داريــة جورجيــا ُ
الق ـ ــوس لةح ـ ـ س اعنتيـ ــات ا داري س ـ ـ د يـ ــا اعنتهاكـ ــات ال ـ ـ تـ ــلدي إ احل ـ ـ س ا داري
 15يومـ ـاً ع ــوس  90يومـ ـاً .وإ جان ــد اخ ــأل م ــدة احلراس ــة ا داري ــة ،اس ــتُحدثت ع ــمانات
إجرا يــة لةشــخا املودــوم مــن د ي ـ احلقــو املتعةقــة اراعــاة ا ج ـرا ات الواج ــة ،واحلــجب معرف ــة
أس ات اعنت ا  ،واحلجب ااتيار اات و إ يع األسرة.
 -2سياسة مكارحة سوء المعاملة
 -33يعم اهةـس املشـكو ـ الوكـاعت املعـا ا،افحـة التعـذيد و ـ ه مـن أ ـ،ال املعامةـة أو
العقو ــة املهينــة واليإنســانية رــت ر اســة و يــر العــدل جورجيــا منــذ عــا  .2007واهةــس مســلول
أي اً عن وعا اسكاتي ية وا ة عم وتنيت مل،افحة التعذيد وسو املعامةة.

GE.15-12892

9/29

A/HRC/WG.6/23/GEO/1

 -34ومترت املوافقة عةل ا ـة العمـ انديـدة مل،افحـة التعـذيد لخـكة السـنت  2015و2016
 18أيار/م ــايو  .2015وهـ ـ ا ــة أكث ــر تمونـ ـاً وب ــوعً مقارن ــة ا ــة الس ــا قة وتتـ ـ لف م ــن
أر عـ ــة أ ـ ـوات ه ـ ـ ب ( )1تقويـ ــة ا ليـ ــات ا جرا يـ ــة والتش ـ ـريعية وامللسسـ ــية مل،افحـ ــة سـ ــو املعامةـ ــة؛
يــا نــاعت ســو املعامةــة؛ ( )3عــمان الــدفا عــن عــحايا ســو
( )2عــمان التحقيــجب الخعــال
املعامةــة وإعــادة اععت ــار ــم وتعوي ــهم؛ ( )4التــدريد والتوعيــة و نــا القــدرات وصــف ذلــك جــء اً
ع يت ءأ مـن م،افحـة سـو املعامةـة .والغـرس مـن ا ـة العمـ مل،افحـة التعـذيد أي ـاً ةـورة مخهـو
منخ ـ وفعــال ليــة التحقيــجب ادعــا ات اســتخدا التعــذيد وســو املعامةــة دااـ نظــا الس ـ ون
والشرتة والعس،ر و ذلك من املرافجب املغةقة.
أوجه التحسن ري نظال السجون
 -3أهم ُ

 -35إ جانــد رريــر السياســة اننا يــة واســتحدا دــانون العخــو خ ـ العم ـ ال،ــف الــذي
أجنءت ــو س ــالس ا فـ ـرا ،املش ــروا ع ــد تع ــديةها ،عون ــت مش ــ،ةة اكتظ ــا السـ ـ ون معانـ ـةً فعال ــة.
ويتن ــاول د ــانون العخ ــو ع ــدة أ ــ،ال م ــن العخ ــو ك ــا فرا ،واخ ــأل عقو ــة الس ـ ـ ن إ الن ــف أو
اخ ــها إم ــا الثة ــر أو ــالر ا نس ــد ص ــنف اننح ــة وك ــات السـ ـ  .ونتي ــة ل ــذلك ،ا خ ــأل
ش ــ ،ك ـ ـ ع ــدد السـ ـ نا امللسس ــات السـ ـ نية جورجي ــا .ود ــد أت ــاا العمـ ـ الخع ــال ال ــذي
أجنءتو سالس ا فرا ،املشروا عمان خت يا نيرـء لةمعيشـة دـدره أر عـة أمتـار مر عـة لةمـدان ونيـ تء
مسانتو الدنيا ثيثة أمتـار مر عـة لخا ـدة السـ نا د ـ ا اكمـة وفـجب مـا تـنا عةيـو املعـاي األورو يـة.
ــة لةــذكور ال ــالغ وأنــدها
وتقــو نالي ـاً جمســة ســالس معنيــة ــا فرا ،املشــروا (ثــي منهــا
ـ ــا ل نـ ــدا ونياـ ــر ـ ــا لةنسـ ــا ) اراجعـ ــة الق ـ ــايا ـ ــهرياً لةنظـ ــر إم،انيـ ــة ا ف ـ ـرا،
املشـروا د ـ هنايــة املـدة والغــرس مــن ا ـة انــاري تنخيــذها الـر ُ ـ ــروا ا فـرا ،املشــروا د ـ
انتها املـدة و ـ نتـا ج ا ـة العقو ـة الخرديـة .ودـد نـالف الن ـاا نـذ ا ن تنخيـذ املخ ـ ا ـاا
العقو ــة الخردي ــة فيم ــا يتعة ــجب ن ــءع السـ ـ ون م ــن األن ــدا وس ــي دأ العمـ ـ ــو أن ــد السـ ـ ون
املخ ة لةنسا و س ن نيار ا لةرجال.
 -36ونــذ رس ـ مشــ،ةة تــروم املعيشــة ن ـيً هنا ي ـاً ،أتةقــت و ارة ا صــينيات عــدة مشــاريا
تتعة ــجب ا ياكـ ـ األساس ــية ع ــها ع يـ ـءال دي ــد التنخي ــذ .ف ةق ــت امللسس ــات الـ ـ ت ،ــون ت ــروم
العيمح فيها رديهة جداً ينما ُجداد ع ها ال،ام وأُعيد فتحو.
 -37و نـ ــا عةـ ــل التعـ ــدييت التش ـ ـريعية ،تعتـ ــء و ارة ا صـ ــينيات اسـ ــتحدا نظـ ــا ت ـ ـ ت
ـنيف
ً
موعــوع يشــتم عةــل تقــدير خ ـ لةمخــاتر واعنتياجــات .ومــا أن املنه يــة ع ــد أن ت اــذ
ع ـ اععت ــار املعةومــات املتعةقــة العقو ــة ،فإهنــا ست ــا احلس ـ ان أي ـاً ســةوو الس ـ وتار ــو
ا جرام وامللسس والشخ .
ووع ـ ـ ـ ــعت اسـ ـ ـ ـ ـكاتي ية وا ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ــيا الرعاي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــحية السـ ـ ـ ـ ـ ون
ُ -38
لعــام  - 2014-2013أو مــا اص ـ ُةع عةــل تســميتو إصــيا الثمانيــة عشــر ــهراً  -ونظيــت
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ـاا عــد التقيــيم املســتق الــذي أُجنــء
اشــاركة ومســاندة أكــرب .وت اعنتهــا مــن تنخيــذ ا صــيا ن ـ ت
نيا ـ ــة ع ـ ــن اعر ـ ــاد األورويب وسة ـ ــس أورو ـ ــا ،ف ـ ــوعخت امليءاني ـ ــة املخ ـ ــة لةرعاي ـ ــة ال ـ ــحية
الس ـ ون؛ وت توس ــيا ن ــا من ــوذ ،الرعاي ــة ال ــحية األساس ــية ل ــيُع امم عة ــل ي ــا الس ـ ون و ي ــا
وندات الرعاية ال حية األساسية ال أُعيد إصينها وجتهيءها.
 -4حرية التعبير والدين والتجمع
 -39نريــة ال،ــي والتع ـ م،خولــة اوجــد املعاهــدات الدوليــة ودســتور جورجيــا ودــانون جورجيــا
جورجيــا يت ــمن عــدداً مــن األن،ــا الراميــة إ
املتعةــجب حبريــة ال،ــي والتع ـ  .فالقــانون اننــا
تعءيء يهة نيمنة و ر،نـة ل ـاا ال ـحخي ل،ـ يـلدوا عمةهـم اسـتقيلية ودون تـدا ع موجـد لـو.
لذلك ،رر القانون التـدا ـ القـانوين ارسـة احلـجب نريـة ال،ـي والتـدا ـ القـانوين
النشــاا املهــا ألي صــحخ  .وجتــدر ا ــارة إ أن م ــادر األس ـرار املهنيــة اميــة اوجــد القــانون
واس ـ ـ ـ ة امتي ـ ــا ا ـ ــاا .وتن غ ـ ـ ـ ا ـ ــارة أي ـ ـ ـاً إ أن الق ـ ــانون جورجي ـ ــا ع ي ـ ــنا عة ـ ــل أي
مسـلوليات جنا يـة عـن نـاعت التشـه أو القـذم وأن الشـخا الـذي ت ـدر عنـو ت ــر ات ذات
يتعرس لةمسلولية املدنية فق .
تا ا تشه ي دد ر
 -40ومن أهم التغي ات الـ أُداةـت عةـل التشـريعات جورجيـا ،التغيـ الـذي يتعةـجب القـانون
انــورج املتعة ــجب ال ــر ا ذاع ـ  ،ويتعةــجب ش ــخافية مة،يــة وس ــا ا عــي والش ــخافية املاليــة ،وه ــو
دــانون وافــجب عةيــو رملــان جورجيــا عــا  .2011وكــان الغــرس مــن التعــدييت الت ــدي ملشــ،ةت
سـ ــاب أوعً ،ا ـ ــات ال ـ ــر املس ـ ـ ةة اـ ــار ،احل ـ ـدود ع مت ر،ـ ــن مـ ــن اعتـ ــي عةـ ــل يانـ ــات تعريـ ــف
مال،يها؛ ثانياً ،امل ـاا املخخيـة لةمـال ،ا ةيـ ( .)9ووفقـاً لةتعـدييت الـ أُجريسـت عـا 2011
عةل القانون انورج املتعةجب ال ـر ا ذاعـ  ،أكـدت الة نـة الوتنيـة انورجيـة لوعـي (وهـ ا يهـة
املنظامــة التا عــة لةدولــة) ــ ،إعــين اعمتثــال الــذي ين غـ إرفادــو ةــد الشــخا أو امللسســة الـ
ت ةــد إصــدار تــرايا أو ت ـريع( .)10ويت ةــل الت ـءا الشــخافية الوادــا عةــل عــاتجب أي هيهــة ــر
عــدة أنش ـ ةب اعلتـءا تقــد ت ـريع إ ا يهــة املنظامــة اعمتثــال نــال تغي ـ مــال ،هيهــة ال ــر؛
هيه ـ ــة
هيه ـ ــة ال ـ ــر؛ و ك ـ ــا أع ـ ــا سة ـ ــس ا دارة؛ و املس ـ ــلول
و ي ـ ــان حب ـ ــا املس ـ ــاس
ال ر(.)11
 -41و  1أيةول/س ـ تمرب  ،2013أُداة ــت تع ــدييت تش ـريعية عة ــل الق ــانون ا داري الع ــا
جورجيــا تةــء الوكــاعت العامــة امل ــادرة إ ا ف ــاا عــن معةومــات لة مهــور وتع ـ أي ـاً انمهــور
احل ــجب تة ــد احل ــول عة ــل معةوم ــات إل،كونيـ ـاً ( ة ــد إل ،ــكوين) واعتم ــدت احل،وم ــة 26
نيت/أ س ـ ـ س  2013مرس ـ ــوماً ش ـ ـ ن امل ـ ــادرة إ ا ف ـ ــاا ع ـ ــن معةوم ـ ــات لة مه ـ ــور وال ة ـ ــد
ا ل،كوين.
 -42ومــن اعلتءامــات انديــدة نورجيــا فيمــا يتعةــجب حبريــة املعةومــة اعتمــاد دــانون منخ ـ ش ـ ن
نريــة املعةومــة يتما ــل مــا املعــاي الدوليــة وأف ـ املمارســات .و ــري نالي ـاً حبــر القــانون انديــد
GE.15-12892

11/29

A/HRC/WG.6/23/GEO/1

املتعةــجب حبريــة املعةومــة وســيق اد مشــرو هــذا القــانون إ رملــان جورجيــا غــرس اعتمــاده حبةــول هنايــة
عا .2015
 -43وي من دستور جورجيا ل،ـ فـرد احلـجب نريـة ال،ـي والخ،ـر والوجـدان والـدين واملعتقـد.
ومتا ــياً مــا املمارســات الخ ــةل األورو يــة ،أنشــهت عــا  2014وكالــة الدولــة امل،ةخــة الشــلون
الدينيــة .وتقــو الوكالــة نش ـ ة حبـ ت
ـر ورةي ـ ومشــورة حلســات احل،ومــة ور ــيس الــو را و ســا مــن
ا يهات املخولة دولة جورجيا.
 -44و الودـت احلاعــر ،تع،ــف الوكالـة عةــل وعــا تعــدييت تشـريعية لتم،ـ يــا املنظمــات
الدينيــة مــن التمتــا املســاواة احل ــول عةــل مءايــا عـري ية .وف ـيً عةــل ذلــك ،تن رخــذ الوكالــة ــورة
منه ي ــة نش ــاتات وتُلق ــيم ن ـ ـوارات ـ ـ األدي ــان والثقاف ــات املتع ــددة ،وص ــف ذل ــك أداة دم ــا،
األدةيات الدينية.
 -45وعةل الر م من أنو ع يقا عةل عاتجب دولـة جورجيـا أي التـءا دـانوين إصـيا ال ـرر الـذي
تسرد فيو النظا السوفي الشموو ،فإهنـا وافقـت ،ت قـاً مل ـدأي العدالـة ونسـن النيـة و اعسـتناد إ
املعتم ــد ع ــا  ،)12(2014عة ــل ج ــرب ال ــرر املعن ــوي وامل ــادي ال ــذي ت،ادتـ ــو
مرس ــو احل،وم ــة س
ال وا ــف املســةمة واليهوديــة وتا خــة الرومــان ال،اثوليــك وال ا خــة الرس ـولية األرمنيــة ج ـرباً جء ي ـاً .و
()13
ع ـ ـ ــا  ،2014ت روي ـ ـ ـ م ة ـ ـ ــو  1 750 000عري ج ـ ـ ــورج حلس ـ ـ ــات ال وا ـ ـ ــف امل ـ ـ ــذكورة .
عــا  2015ومــن املقــرر أي ـاً إعــافة توا ــف
وعــوعخت م ــالو األمـوال املخ ــة لة ــرب انء ـ
أارس إ دا مة ال وا ف ال ت،ردت عرراً معنوياً ومادياً.
 -46وي ــمن دســتور جورجيــا واعتخادــات الدوليــة( )14ودــانون جورجيــا املتعةــجب ــالت ما والتظــاهر
احل ـ اجب نريــة الت مــا الســةم  .و عــا  ،2011أُداةــت عــأل التغي ـ ات ال ،ـ ة عةــل القــانون
منها مـا يةـ ب إدرا ،م ـدأ التناسـد فيمـا يتعةـجب تقييـد احلـجب الت مـا والتظـاهر متا ـياً مـا اعتخاديـة
األورو يــة حلقــو ا نســان؛ وإلغــا القيــود الشــامةة فيمــا يتعةــجب مــاكن الت مــا والتظــاهر ،وع ســيما
ورفعـت أي ـاً القيـود الشـامةة املتعةقـة ـإ ي الشـوار ؛ ويـنا
منها مـا يتعةـجب امللسسـات السياسـية؛ ُ
القــانون ا عــافة إ ذلــك عةــل تقويــة ال ــمانات وأ ــ،ال احلمايــة املتــوفرة لوســا ا عــي ال ـ
تغ ـ ـ أن ــدا الت مـ ــا والتظ ــاهر .وأُداةـ ــت تع ــدييت إع ــافية عةـ ــل الق ــانون عـ ــام 2011
و 2012نتي ــة املراجع ــة الق ــا ية الـ ـ أجرهت ــا ا ،م ــة الدس ــتورية جورجي ــا ،ف ال ــت مءي ــداً م ــن
نرية الت ما(.)15
القيود ال كانت مخروعة عةل احلقو
 -5حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية
 -47تــوو احل،ومــة أسيــة ك ـ ة حلمايــة احليــاة ا اصــة وال يانــات الشخ ــية .فمنــذ عــا ،2012
نـُ رخـ ـذت إص ــينات ــامةة م ــن أجـ ـ إدام ــة نظ ــا حلماي ــة ال يان ــات ال ة ــد .ويتقي ــد د ــانون تاي ــة
ال يان ــات الشخ ــية ،ال ــذي ُس ـ رـن أيار/م ــايو  ،2012ـ ـ هم املع ــاي الدولي ــة واألورو ي ــة .وي ــنا
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القانون املذكور عةل إتـار تشـريع أساسـ تعـا مـن ايلـو امللسسـات العامـة وا اصـة ،ومـن ينهـا
وكــاعت إنخــاذ القــانون ،ال يانــات الشخ ــية معانــة دانونيــة .وتكترــد عةــل انتهاكــات دواعــد تايــة
ال يانات الشخ ية مسلوليةص إدارية وجنا ية نسد ت يعة اعنتهاو ديد النظر.
 -48وأنشــهت مختشــية تايــة ال يانــات ا اصــة عــا  .2013ومــن أج ـ إنشــا نيليــة إ ـرام
ـندت إ
اارجيــة مســتقةة عةــل أنش ـ ة املينظــة الس ـرية ال ـ تقــو هبــا وكــاعت إنخــاذ القــانون ،أسـ س
املختشــية ا تــدا ً مــن عــا  2015وتــا ف جديــدة تتعةــجب ا ـرام عةــل أنش ـ ة املينظــة الس ـرية
(التع ــرس) ومراد ته ــا مسـ ـ قاً .و نيذار/م ــار  ،2015أنشـ ـ نظ ــا رص ــد إل ،ــكوين م ــن م ــرنةت
يتــو رصــد أنشـ ة املينظــة الس ـرية .و خ ـ هــذا النظــا  ،تســت يا هيهــة تايــة ال يانــات أن ترادــد
مس ـ قاً م ــدس دانوني ــة أنش ـ ة ــا ال يان ــات وأن تعي ــجب التع ــرس ن ــال ع ــد تة ي ــة ي ــا الش ــروا
القانونيــة .و ةغــت ميءانيــة الدولــة املخ ــة رســم عــا  2015مةيــون ون ــف عري جــورج  .ينمــا
عا .2014
كةرف األدا احلقيق  588 000عري جورج
 -6المشردون داخليا والالجئون
 -49ع ت رذار احل،ومة جهداً عمان تـوف تـروم كرهـة نميـا املشـردين دااةيـاً إع أن إ ـاد
ن ـ دا ــم ــم يتمث ـ عــودة توعيــة ونيمنــة وكرهــة ،مثةمــا ت،ــرر الت كيــد عةيــو د ـرارات انمعيــة
العامـ ــة ل مـ ــم املتحـ ــدة ش ـ ـ ن وعـ ــا املشـ ــردين دااةي ـ ـاً واليجه ـ ـ مـ ــن أ ا يـ ــا ،جورجيـ ــا ،ومن قـ ــة
تس ــخينخاو/جنوت أوس ــيتيا ،جورجي ــا .و ا ون ــة األا ـ ة ،نش ــر م،ت ــد املخوع ــية الس ــامية لش ــلون
جورجيـا استق ـا ً لةـرأي غـرس اسـت يان نوايـا املشــردين دااةيـاً ملعرفـة نيرا هـم وت ــوراهتم
اليجهـ
النسـ ة لةعــودة ال وعيــة وحلةــول ديةــة دا مــة .ونتي ــة لــذلك ،أعر ــت نسـ ة  88املا ــة مـنهم عــن
ر تهــا العــودة إ مناتقهــا األصــةية مــان وكرامــة .وعةــل الــر م مــن انهــود الـ ت ــذ ا جورجيــا،
يتحقــجب أي تقــد دااـ فريــجب العمـ الثــاين أثنــا م انثــات جنيــف الدوليــة الـ كــان ا ــدم منهــا
معانة مس لة عودة املشردين دااةياً واليجه .
 -50وإن احل،وم ــة مةتءم ــة ــمان تاي ــة نق ــو املش ــردين دااةيـ ـاً أثن ــا ف ــكة تش ــردهم و تعءي ــء
ه ــذا اعجتـ ــاه.
ان ــدما ،املش ــردين دااةي ـ ـاً واس ـ ـ ة نة ــول توية ــة األم ــد .ود ــد رق ــجب تق ــد ك ـ ـ
فاس ـ ـكاتي ية الدول ــة املتعةق ــة املش ــردين دااةي ـ ـاً وا ــة العم ـ ـ املوع ــوعة لتنخي ــذ اس ـ ـكاتي ية الدول ــة
(مرســو احل،ومــة  N127ت ـاريجمل  ،)2015/02/04واس ـكاتي ية س ـ اعســك ا (مرســو احل،ومــة
 N257تــاريجمل  )2014/02/13وا ــة العم ـ املتعةق ــة هبــذه اعس ـكاتي ية (مرس ــو احل،وم ــة N128
تـ ــاريجمل  )2015/02/04ودـ ــانون جورجيـ ــا املتعةـ ــجب األ ـ ــخاا املشـ ــردين دااةي ـ ـاً مـ ــن ا دةيم ـ ـ
جورجيــا (داـ نيــء النخــاذ  1نيذار/مــار  )2014يعهــا يعــء شــ ،ك ـ نقــو
ا تةـ
املش ــردين دااةي ـ ـاً ع ــن تري ــجب ت ــوف ال ــمانات ال ــرورية حلم ــايتهم م ــن التش ـ ـريد القس ــري ،وت ــوف
املسـاعدة األوليــة ــم أثنــا نــءونهم ،وتــوف الســ،ن الي ــجب ــم ،وتايــة نقــودهم اعجتماعيــة ااصــة
احل ــول عة ــل مع ــاني ــهري ،وت ـ ـ م ت م ـ ـن الدول ــة إ جان ــد تش ـ ـ يا اعن ــدما ،اعجتم ــاع
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ورس ـ ت ــروم املعيشــة .ويس ــتحد القــانون نيلي ــات تايــة ت ــون املشــردين دااةي ـاً مــن ا ا ــي
التعســخ مــن األمــاكن ال ـ يعيشــون فيهــا (املراكــء انماعيــة) .و ــدد القــانون أي ـاً احلــجب إعــادة
العقارات ال تُركت ا دةيم ا تة ونق مة،يتها إ من ورثها.

 -51ودــد الاختــذت ا ـوات أو اجتــاه اعنتقــال مــن ا عانــة س ـ د الوعــا إ ا عانــة س ـ د
احلاجـ ـ ــة؛ ـ ـ ـ أنـ ـ ــو يـ ـ ــتم ودـ ـ ــف دفـ ـ ــا ا عانـ ـ ــة لةمشـ ـ ــردين دااةي ـ ـ ـاً إذا مـ ـ ــا ةـ ـ ــو الـ ـ ــدا ا اعـ ـ ــا
لة ـري ة  1 250عري جـورج أو أكثـر عــد ت الكـد ا يهـة املخ اولـة الـ ينشـهها التشـريا انـورج مــن
ذلك.
 -52و ـ ـ ــدد األم ـ ـ ــر  N320املتعة ـ ـ ــجب ـ ـ ــا يوا و يجهـ ـ ـ ـ جورجي ـ ـ ــا (ال ـ ـ ــذي اعتُم ـ ـ ــد  9نيت/
أ سـ س  ،)2013ال ــادر عــن و ارة املشــردين دااةيـاً القــادم مــن ا دةيمـ ا تةـ  ،ا جـرا ات
الواجــد ات اعهــا تــوف تــروم ا يـوا ونقـ املة،يــة .ورـداد األولويــة حبســد انتياجــات املشــردين
دااةياً اعستناد إ أن،ا املرسـو  .ودـد الاختـذت تـدا ااصـة ملراعـاة انتياجـات األ ـخاا ذوي
ا عادة وذوي اعنتياجات ا اصة .ويُستند ذلك إ م دأي الشخافية والعينية.
 -53ود ـ ــد وع ـ ــعت ال ـ ــو ارة دانون ـ ـاً معياري ـ ـاً وأعةنت ـ ــو .ويتعة ـ ــجب ذل ـ ــك الق ـ ــانون ـ ــإيوا األ ـ ــخاا
املت ــررين مــن ال ،ـوار ال يعيــة واملشــردين س ـ ها ،و إنشــا نيليــة لتنظــيم ا ي ـوا (املرســو الــو اري
رد ــم  779امل ــلر  13تش ـرين الث ــاين/نوفمرب  .)2013و ــدد ه ــذا الق ــانون ،اعس ــتناد إ املس ــاواة
ـ ـ املهـ ــاجرين ألس ـ ـ ات يهيـ ــة و هـ ــا مـ ــن املعـ ــاي ذات ال ـ ــةة ،ا ج ـ ـرا ات الواجـ ــد ات اعهـ ــا
ت ــوف املـ ـ وس وت ــروم الس ــ،ن ونقـ ـ املة،ي ــة .ود ــد ن ــدد تع ــدي الق ــانون امل ــذكور (ك ــانون الث ــاين/
يناير  )2015الظروم ال و فيها اعت ار أسرة من األسر مهاجرةً ألس ات يهية.

 -54و  2نيس ــان/أ ري  ،2014صـ ـ رد الربمل ــان ان ــورج عة ــل اتخاديـ ـة األم ــم املتح ــدة شـ ـ ن
اخ ــأل ن ــاعت انع ــدا اننس ــية امللرا ــة ع ــا  .1961ودعم ـاً ملوا م ــة التش ـريعات انورجي ــة م ــا
اعتخاديــة ،عُ ـ ردل القــانون التنظيم ـ املتعةــجب اننســية جورجيــا اســتناداً إ م ــاد اعتخاديــة وأُنش ـ
عدد من ا ليات ملنا ناعت انعدا اننسية واحلد من عدد األ خاا عده اننسية(.)16
 -55ودا القـانون املتعةـجب ـاليجه والوعـا ا نسـاين نيرـء النخـاذ نيذار/مـار  2012وهـو
القــانون الــذي اس ــتحد الوعــا ا نس ــاين م ـ ةحاً جديــداً اعت ــاره س ـ اً لت ــوف تايــة ثانوي ــة.
اسـن حلمايـة أفـراد أسـرة اليجـ واحلـا ء عةـل الوعـا ا نسـاين.
وينا القانون املذكور عةل تعريـف ر
ومن أهم تةك امل اد ا مية اوجد هذا القانون م دأ عد ا عادة و/أو التسةيم و/أو ال رد.
 -56وا ت ــدا ً م ــن  1أيةول/سـ ـ تمرب  ،2014داـ ـ ني ــء النخ ــاذ د ــانو صن جدي ــد متعة ــجب ـ ـ املرك ــء
الق ـ ــانوين ل جان ـ ــد واأل ـ ــخاا ع ـ ــده اننس ـ ــية  .ووفقـ ـ ـاً ل ـ ــذلك الق ـ ــانون ،ـ ــدأ  28تشـ ـ ـرين
الثــاين/نوفمرب  2014إصــدار ادــات تعريــف ملدتــة لخا ــدة مةتمس ـ الة ــو  .وه ـ ادــة تعــادل
الودت نخسو را ة إدامة.
من النانية القانونية ادة ا وية وتش،
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 -57ونُخــذت أنش ـ ة متنوعــة لتقويــة عمةيــة انــدما ،اليجه ـ واحلــا ءين عةــل الوعــا ا نســاين،
اعس ـ ــتناد إ اعسـ ـ ـكاتي ية الوتني ـ ــة املتعةق ـ ــة ـ ــا رة جورجي ـ ــا لةخ ـ ــكة م ـ ــا ـ ـ ـ ع ـ ــام 2013
و 2015وإ ا ــة العم ـ املتعةقــة هبــا .ووفق ـاً لةتش ـريا انــورج  ،يتمتــا مةتمســو الة ــو وكــذلك
اليجهــون أو احلــا ءون عةــل املركــء ا نســاين ــنخس احلقــو املخولــة ملـواتا جورجيــا ميــدان التعةــيم
والرعايــة ال ــحية .ور ـ الخهــة ال ــعيخة مــن مةتمس ـ الة ــو واحلــا ءين عةــل مركــء الة ــو واملركــء
ا نس ـ ــاين عة ـ ــل دع ـ ــم م ـ ــاو عس ـ ــته ار س ـ ــ،ن .ووفق ـ ـ ـاً لق ـ ــانون جورجي ـ ــا املتعة ـ ــجب ايءاني ـ ــة الدول ـ ــة
لع ــا  ،2015يُ ـ سـرم ل ــخاا احل ــا ءين عة ــل مرك ــء الة ــو أو املرك ــء ا نس ــاين مع ــاني ـ ـهري
ددره  45عري جورج .
 -7االتجار باألشخاص
 -58ي ـ ةا اهةــس املشــكو ـ الوكــاعت املعــا ا،افحــة اعجتــار األ ــخاا الــذي أنشـ
عــا  2006ــدور صــانا السياســات األساس ـ فيمــا يتعةــجب ا،افحــة اعجتــار وهــو ي ــم ثة ـ عــن
يــا الــو ارات التنخيذيــة والوكــاعت املعنيــة إ جانــد املنظمــات ـ احل،وميــة واملنظمــات الدوليــة
عمةــو .ولــدس اهةــس املشــكو ـ الوكــاعت فريــجب عامـ دا ــم يتـ لف مــن
الـ تقــو ــدور نشــي
اهــال ذي ال ــةة مــن منظمــات دوليــة وأاــرس ـ ن،وميــة .والخريــجب
مستشــارين واـربا دــانوني
ــون  48ســاعة
العام ـ الــدا م كيــان هةــك صــينية النظــر وعــا ــخا مــن األ ــخاا
مــن ال
تقدمــو ةــد و منحــو مركــء ال ــحية .وت ــمن التش ـريعات اننا يــة جورجيــا أي ـاً مراعــاة
ا ج ـرا ا ــاا اــنع مركــء ال ــحية القــانوين ملــن يقــا عــحية اعجتــار ال شــر واس ـ ة وكــاعت إنخــاذ
القانون.
 -59وي ــا اهة ــس من ــذ ع ــا  2006ا ـ عم ـ وتني ــة .و  14تش ـرين الث ــاين/نوفمرب ،2014
وافـجب اهةــس عةــل ا ــة عمـ لةخــكة  2016-2015تقــو عةــل مــا يســمل م ــدأ العناصــر األر عــة
وهـ ـ من ــا جره ــة اعجت ــار ال ش ــر ومقاع ــاة األتنر ــا وتاي ــة ال ــحايا والتع ــاون الوثي ــجب م ــا ال ــدول
ـادرة إ ردي ــد
واملنظم ــات ـ احل،ومي ــة الش ـري،ة عة ــل ال ــعيدين ال ــوتا وال ــدوو .وأل ـراس امل ـ س
نــاعت اعجتــار ال شــر والتحقيــجب الخعــال فيهــا ،اعتُمــدت عــا  2013م ــاد توجيهيــة ااصــة
وإج ـرا ات عمةيــة معياريــة؛ وأُنشــهت أر ــا فــر جوالــة وفردــة عم ـ وونــدة ااصــة مل،افحــة اعجتــار
ال شر اتوم .
 -60وت تعدي دـانون جورجيـا املتعةـجب ا،افحـة اعجتـار ليتوافـجب مـا التوصـيات الـ أصـدرها فريـجب
ا ـربا املعــا العمـ عةــل م،افحــة اعجتــار ال شــر نيســان/أ ري  .2012ويشـ الخ ـ انديــد
الــذي أُدر ،القــانون رديــداً إ تــوف احلمايــة اعجتماعيــة والقانونيــة ومســاعدة األتخــال ال ــحايا
جورجي ـ ــا
وإعـ ــادة ت ـ ـ هيةهم .و أيار/مـ ــايو  ،2014أُداةسـ ــت تعـ ــدييت عةـ ــل القـ ــانون اننـ ــا
ودانون م،افحة اعجتار نير أُدر ،فيهما تعريف أوعع مل ةع اعستغيل .
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 -61وفيم ــا يتعة ــجب حبماي ــة ع ــحايا اعجت ــار ال ش ــر ،ين غـ ـ التنوي ــو ــانهود الـ ـ ي ــذ ا ص ــندو
الدول ــة م ــن أجـ ـ تاي ــة ومس ــاعدة ع ــحايا اعجت ــار ال ش ــر ني ــر إن ــو ع يـ ـءال ي ــوفر لة ــحايا من ــذ
عــا 2006ب (أ) امل ـ وس؛ (ت) املعونــة القانونيــة؛ ( )،املســاعدة املاديــة وال يــة؛ (د) وســا إعــادة
الت هي وإعادة اعندما.،
 -62و ا عـافة إ ذلــك ،عقــدت احل،ومــة عــدداً مــن اعتخادــات الثنا يــة مــا دول ـري،ة ق ــد
تقوية التعاون عةل م،افحة انرهة املنظمة عرب الوتنية اا فيها اعجتار ال شر.
 -8حقوق الطفل
 -63فر ــت و ارة العــدل ،التعــاون مــا اليونيســيف واعرــاد األورويب ،مــن العمـ عةــل وعــا أول
د ــانون منخ ـ ـ ت ــاريجمل جورجي ــا يتعة ــجب ق ــا األن ــدا (د ــانون د ــا األن ــدا ) اس ــتناداً إ
القــانون النمــوذج ش ـ ن د ــا األنــدا الــذي وعــعو م،تــد األمــم املتحــدة املعــا املخــدرات
وانرهــة والتعةيــجب ذي ال ــةة ،واســتناداً أي ـاً إ اتخاديــة نقــو ال خ ـ و هــا مــن املعــاي الدوليــة
ذات ال ــةة .والغــرس م ــن دــانون د ــا األن ــدا إدرا ،م ــدأ امل ــاا الخ ــةل لة خ ـ و ـ ه م ــن
م اد د ا األنـدا امل،رسـة اتخاديـة نقـو ال خـ و هـا مـن املعـاي الدوليـة ذات ال ـةة
التش ــريعات إدراج ـاً ك ــاميً ،و ي ــادةُ ع ــدد ال ــدا املتان ــة ع ــن املينق ــة اننا ي ــة ،م ــن د ي ـ التحوي ـ
والوسـاتة وتنويــا العقو ـات املتانــة لةقاعـ لــيح،م هبـا غيــة عـمان عــد إصـدار عقو ــة اعنت ــا
12
واحل ـ ـ ـ س إعر كح ـ ـ ـ أا ـ ـ ـ  .واعتمـ ـ ــد رملـ ـ ــان جورجيـ ـ ــا مشـ ـ ــرو دـ ـ ــانون د ـ ـ ــا األنـ ـ ــدا
نءيران/يونيو .2015
 -64وتتعاون وكالة ت ـوير الوتيخـة العموميـة و ارة العدالـة مـا وكالـة امل ـةحة اعجتماعيـة عةـل
وعا تعدييت التشريعات من أجـ اسـتحدا وثـا جب تعريـف ملدتـة لخا ـدة األتخـال الـذين يعيشـون
ويعمةون الشوار  .فخـ الودـت احلاعـر ،ع هةـك معظـم أتخـال الشـوار أي وثـا جب تث ـت هـويتهم
وع جنس ــيتهم ،ول ــيس اس ــت اعة وكال ــة امل ــةحة اعجتماعي ــة أن ت ــوفر ا ــدمات الرعاي ــة ال ـ ــحية
والتعةــيم ــلع األتخــال .ونتي ــة لةتعــدييت املــذكورة ،ســي،ون اســت اعة الدولــة مــنع وثــا جب تعريــف
ملدتة ألتخال الشوار إ ن رديد جنسيتهم ومركءهم القانوين.
 -65وتواصـ ـ احل،وم ــة عمةي ــة إعخ ــا امللسس ــات م ــن رقي ــجب رف ــاه ال خـ ـ ع ــن تري ــجب اس ــت دال
امللسس ــات ال ،ـ ـ ة ــدمات دية ــة م ــن الن ــو األُس ــري وتشـ ـ ا احل،وم ــة ت ــوف ا ــدمات التنش ــهة
لخا دة األتخال ـدون مـ وس واألتخـال ذوي ا عادـة .ومنـذ عـا  ،2013ادت احل،ومـة مـن ن ـم
نءمــة املعونــة املاليــة املق ادمــة ل تخــال ذوي ا عادــة واألتخــال النــاج  .و يــدت إ نــد ك ـ فــرا
اعستخادة من رامج الرعاية اعجتماعية.
 -66و غية عمان جودة ا دمات ،متـت ةـورة معـاي هبـذا ا
الدا م/املنه ومراد ة انودة.
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 -67و عـ ــا  ،2014و إتـ ــار رنـ ــامج اجتمـ ــاع ن،ـ ــوم  ،أتةقـ ــت و ارة العم ـ ـ وال ـ ــحة
والشــلون اعجتماعيــة جورجيــا الربنــامج الخرع ـ لةمســاعدة نالــة ال ـوار لخا ــدة األســر ذات
األتخــال ال ـ تواجــو أ مــة مــن أج ـ تة يــة انتياجــاهتم العاجةــة .وي ةــو ن ــم ميءانيــة الربنــامج مةيــون
عري جــورج  ،األم ــر الــذي ه ر ،ــن الدول ــة مــن تق ــد الــدعم امل ــادي وت ــوف األ ذيــة وم ـواد النظاف ــة
الشخ ية والت هيءات املنءلية قيمة ألف عري جورج ل ،أسرة اتاجة.
 -68ول ـ ــمان ن ـ ــول األتخـ ــال عةـ ــل رعايـ ــة ص ـ ــحية مي مـ ــة ـ ــم ،يـ ــوفر ال ةـ ــد منـ ــذ أية ـ ــول/
س ـ تمرب  2012تغ يــة الت ـ م ال ــح نميــا األتخــال الــذين ت ـكاوا أعمــارهم ـ صــخر وســت
سنوات ،وكذلك ل تخال املعـاد إ أن ت ةـو أعمـارهم  18سـنة .وف ـيً عـن ذلـك ،تشـتم يـا
ا ــدمات الرعاي ــة ال ــحية ال ـ ُمت ـ اول م ــن امل ــال الع ــا عة ــل مءاي ــا ااص ــة م ــن ني ــر تةي ـ الش ــروا
امل ةو ــة مس ـ قاً لةح ــول عةــل ا ــدمات ال ـ تُــوفار ل تخــال املســتخيدين مــن تةــك ال ـربامج أو إلغــا
تةك الشروا متاماً.
 -69وتت ــو و ارة التعة ــيم والعة ــو جورجي ــا مس ــلولية وع ــا سياس ــة تعةيمي ــة جي ــدة ومي م ــة
لة خـ ـ ت ا ــذ ع ـ ـ اععت ــار م ــاد امل ــاا الخ ــةل لة خ ـ ـ وتر يت ــو لي ،ــون مواتن ـ ـاً ،ـ ـ مع ـ ـ
ال،ةمــة .وت،ــر و ارة التعةــيم والعةــو جورجيــا نخســها ل ـمان داــول يــا األتخــال إ نظــا
التعة ــيم وت ــوف تعة ــيم جي ــد ــم .و ــذا الغ ــرس ،تتع ــاون ال ــو ارة م ــا منظم ــات اةي ــة ودولي ــة منه ــا
اليونيســيف و رنــامج األمــم املتحــدة ا منــا وال نــك الــدوو ووكالــة الوعيــات املتحــدة لةتنميــة الدوليــة
وملسسة الت دي لتحديات األلخية و ها من املنظمات العديدة.
 -70وي،خ ـ ـ ـ القـ ـ ــانون انـ ـ ــورج املتعةـ ـ ــجب ـ ـ ــالتعةيم العـ ـ ــا (الـ ـ ــذي أدـ ـ ـ رـره رملـ ـ ــان جورجيـ ـ ــا 8
ي ـ ــا املـ ـ ــدار العمومي ـ ــة جورجيـ ـ ــا.
نيس ـ ــان/أ ري  )2005ساني ـ ــة التعةـ ـ ــيم الع ـ ــا لةتيميـ ـ ــذ
وامللسســات التعةيميــة مختونــة نميــا األتخــال ــرم النظــر عــن العــر ولــون ال شــرة والــدين والةغــة
واعنتمـ ــا القـ ــوم وا ثـ ــا واعجتمـ ــاع  .ول ـ ــمان وصـ ــول يـ ــا األتخـ ــال إ ملسسـ ــات التعةـ ــيم
ون و م عةل تعةيم جيد ،الاختذت ملاراً القرارات التالية ومنها عةل س ي املثالب
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نُقـ ــع املنهـ ــا ،الـ ــوتا وفـ ــجب امل ـ ــاد األساسـ ــية لةتعةـ ــيم الع ـ ــري .ف ا عـ ــافة إ مواعـ ــيا
تقةيديـ ــة ،يتنـ ــاول املنهـ ــا ،الـ ــوتا كـ ــذلك الك يـ ــة املدنيـ ــة ونقـ ــو ا نسـ ــان وعـ ــد التمييـ ــء
والتسـ ــامع والتنـ ــو الثقـ ــا وعةـ ــم ال يهـ ــة والسـ ــيمة واحلمايـ ــة واحلـ ــد مـ ــن ـ ــاتر ال ،ـ ـوار
وموعوعات أارس هامة تواياً ملءيد من الت ور الشخ واعجتماع واملها؛
يــا مــدار جورجيــا تعةــيم يشــم انميــا ويــدعم األتخــال ذوي اعنتياجــات
يُق ـ اد
التعةيميــة ا اصــة النــو الس ــا د مــن املــدار  .وفُتحــت ص ــخوم مندســة أي ـاً ع ــدة
مــدار ملســاعدة األتخــال ذوي اعنتياجــات ا اصــة عةــل اعنــدما ،مــا أدـراهنم واحل ــول
عةل التعةيم .و ري إعداد منهـا ،ـدي ل تخـال ذوي ا عادـات الذهنيـة احلـادة والعميقـة.
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وت،يا ــف أي ـ ـاً اعمتحان ــات ا ج اري ــة الوتني ــة لتتناس ــد م ــا األتخ ــال ذوي اعنتياج ــات
التعةيمية ا اصة؛


يرمـ رنــامج الشــمول اعجتمــاع إ دعــم األتخــال ال ــعخا عــن تريــجب د ــو م التعةــيم
الرك ـ مــن اــيل رن ــامج الشــمول اعجتمــاع  .ويســتخيد م ــن الربنــامج املــذكور األتخ ــال
ذوو اعنتياج ــات التعةيمي ــة ا اص ــة ك تخ ــال الروم ــا وأتخ ــال املس ــخيتي واألتخ ــال ـ ـ
ولو ،نظا التعةيم الرك ؛
احلا ءين عةل اننسية الذين تعكعهم مشاك



وععت و ارة التعةيم والعةو سياسـة تانـة فرصـة ثانيـة التعةـيم ل تخـال الـذين يعيشـون
ويعمة ــون الش ـ ـوار ولغ ـ ـ هم م ــن األتخ ــال ال ــعخا  .و ع ــا  ،2014أُجن ــءت دراس ــة
لةودــوم عةــل ال ــعو ات الر يســية ال ـ تعــكس انت ــان أتخــال الش ـوار نظــا التعةــيم
الركـ  .ومـن املقـرر الشـرو  ،ا تـدا ً مــن عـا  ،2015تنخيـذ رنـامج را ـد دمـا ،م،ـ او تن
مراكء الرعاية النهارية إ جاند إعداد إتار عم ادد ااا املنها،؛
تعةيم



وتن ،ـد و ارة التعةــيم والعةــو عةــل عــمان انت ــان أتخــال األدةيــات ا ثنيــة ومت،يــنهم مــن
اعســتخادة التامــة مــن امللسســات التعةيميــة .و ــذا الغــرس ،تن رخــذ الــو ارة عــدداً مــن األنش ـ ة
و رناساً يةيب انتياجاهتم ا اصة من أجـ مسـاعدهتم عةـل ا افظـة عةـل هويـاهتم مـن جهـة
ودعــم عمةيــة تعةــيم الةغــة الركيــة ل دةيــات ا ثنيــة مــن جهــة أاــرس دعم ـاً عنــدماجهم
احلياة اعجتماعية والثقافية واعدت ادية لةدولة.

 -9حقوق المرأة
 -71وعـا سةــس مســاواة ـ اننسـ  ،الــذي أُســس عــا  2009والــذي يرأســو نا ــد ر ــيس
الربملـان ،ا ــة العمـ الوتنيــة املتعةقـة املســاواة ـ اننسـ لةخـكة مــا ـ عــام  2011و،2013
واعتُم ــدت ا ــة  5أيار/م ــايو  .2011و ود ــت عن ــجب 24 ،ك ــانون الثاين/ين ــاير ،2014
اعتم ــد الربمل ــان ا ــة العم ـ الوتني ــة املتعةق ــة املس ــاواة ـ اننس ـ لةخ ــكة م ــا ـ ع ــام 2014
و ،2016الـ ـ ـ ـ تتواف ـ ـ ــجب م ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ـكاتي ية املس ـ ـ ــاواة ـ ـ ـ ـ اننسـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ وع ـ ـ ــعها سة ـ ـ ــس أورو ـ ـ ــا
ـار عةــل النســا
لةخــكة  2016-2014وترمـ إ م،افحــة التنمي ــات اننســانية والعنــف الــذي هـ س
ي ــا ال ـربامج والسياس ــات وإ إلغ ــا ي ــا التنمي ــات اننس ــانية
وإ مراع ــاة املنظ ــور اننس ــاين
التقةيديـ ــة السـ ــة ية وعـ ــمان املسـ ــاواة الوصـ ــول إ العدالـ ــة ورقيـ ــجب الت ـ ـوا ن مشـ ــاركة امل ـ ـرأة
مناصد صنا القرار.
 -72و ا ع ـ ــافة إ ذل ـ ــك ،أد ـ ــر رمل ـ ــان جورجي ـ ــا  27ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  2011ا ـ ــة
العم ـ ـ الوتنيـ ــة ا اصـ ــة ـ ــالخكة  2015-2012واملتعةقـ ــة تنخيـ ــذ د ـ ـرارات سةـ ــس األمـ ــن األمـ ــم
املتحدة  1325و 1820و 1888و 1889و 1960املتعةقة ـ النسا والسي واألمن .
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 -73ولتش ـ ـ يا مش ـ ــاركة املـ ـ ـرأة السياس ـ ــة واألنـ ـ ـءات السياس ـ ــية ،عُ ـ ــدل م ـ ــن جدي ـ ــد الق ـ ــانون
جورجي ــا  29متو /يولي ــو  .2013وت قـ ـاً لةتع ــدي
التنظيمـ ـ لير ــادات السياس ــية لةمـ ـواتن
األاـ  ،ـ ال،يــان اعنتخــايب املــذكور عةــل متويـ إعــا يعــادل  30املا ــة إذا كانــت الخ ــوة
اننســانية ـ املر ــح العشــرة دا مــة املر ــح عــن احلــءت املتقــد لينتخا ــات تعــادل 30
املا ــة عة ــل األد ـ ـ  .ودا ـ ـ التع ــدي األا ـ ـ ني ــء النخ ــاذ ع ــا  2014ع ــد تنظ ــيم اعنتخا ــات
ا ةية(.)17
 -74و الودــت احلاعــر ،تشــغ النســا عــدة مناصــد رفيعــة و الغــة األسيــة فمــنهن و يــرة الــدفا
وو ي ــرة الع ــدل وو ي ــرة التعة ــيم وو ي ــرة الش ــلون ا ارجي ــة وأمين ــة سة ــس األم ــن الق ــوم ور يس ــة الة ن ــة
املركءيــة لينتخا ــات جورجيــا .و عــا  ،2015انتُخ ــت ام ـرأة لر اســة ا ،مــة العةيــا جورجيــا
ألول مــرة تــاريجمل جورجيــا .إع أن متثي ـ النســا املناصــد العةيــا ومناصــد صــنا الق ـرار ع ي ـءال
ـ كـ ت
ـام الســة ت التش ـريعية والتنخيذيــة ،مثةمــا جــا توصــيات لة نــة املعنيــة الق ــا عةــل
التميي ــء ع ــد املـ ـرأة( .)18وملعان ــة ه ــذه املش ــ،ةة ،ص ـ رـرا ال ــر يس ور ــيس الربمل ــان اس ــاندهتما درا،
ن ـا سياسـية إلءاميــة لءيـادة مشــاركة النسـا السياســة وسـتنادسمح التغيـ ات القانونيـة ذات ال ــةة
الربملان د هناية عا .2015
 -75و كـ ـ ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ــمرب  ،2012ـ ـ ـ ــرعت احل،ومـ ـ ـ ــة انورجيـ ـ ـ ــة مراجعـ ـ ـ ــة نسـ ـ ـ ــقية
جورجيا غرس جعـ دـوان العمـ ال ةـد تتقيـد متـا التقيـد اتخاديـات
ومخاهيمية لقانون العم
العمـ ـ الدولي ــة و ق ــد إدرا ،أف ـ ـ املمارس ــات الدولي ــة دوانينه ــا ،ــا يع ــء ش ــ ،ك ـ ـ تاي ــة
نقـ ــو امل ـ ـرأة .وت رس ـ ـ سياسـ ــة إجـ ــا ة األمومـ ــة مـ ــن نيـ ــر األجـ ــر (مـ ــن  600عري جـ ــورج
إ  1 000عري ج ـ ــورج ) وم ـ ــدهتا (م ـ ــن أر ع ـ ــة أ ـ ــهر إ س ـ ــتة أ ـ ــهر) .و ا ع ـ ــافة إ ذل ـ ــك،
ي ــمن دــانون العمـ نظــر عمـ النســا احلوامـ أو النســا الةـوال وعــعن تةهــن منــذ ودــت دريــد
ســاعات إعــافية .وف ـيً عــن ذلــك ،ي،خ ـ دــانون العمـ تــوف ادمــة رعايــة األتخــال وت ــا املواليــد
انـدد ومتديـد إجـا ة األمومـة أو إجـا ات إعـافية لةعنايــة األتخـال .و يـاد ًة عةـل ذلـك ،ع يُق ـ إهنــا
عيدات العم أثنا الخكة ال تة إ عار صاند العم احلم .
ي ــا املش ــاريا الـ ـ تن اخ ــذ د ــا الءراع ــة والتنمي ــة الريخي ــة.
 -76وتع ــا س الق ــايا اننس ــانية
فعةــل س ـ ي املثــال ،ودعم ـاً نشــا تعاونيــات الق ــا الءراع ـ  ،تُــوس أسيــة ااصــة ملس ـ لة إ ـراو
النسا التعاونيات وع سيما تش يا النسا عةل غ مناصد ا دارة وصنا القرار.
 -10القضاء على العنف المنزلي
 -77اعتُمــدت ا ــة العمـ الوتنيــة لةق ــا عةــل العنــف املنــءو لةخــكة  2015-2013اوجــد
 17متو /يولي ـ ــو  .2013وتس ـ ــم ا ـ ــة العمـ ـ ـ ثيث ـ ــة أه ـ ــدام ر يس ـ ــية هـ ـ ـ ب
مرس ـ ــو ر اسـ ـ ـ
( )1رس ـ ـ ا ليـ ــات واألس ــا التش ـ ـريع ملن ــا العنـ ــف املن ــءو واحلمايـ ــة من ــو ومسـ ــاعدة عـ ــحاياه؛
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( )2تـ ــوف احلمايـ ــة واملسـ ــاعدة وإعـ ــادة الت هي ـ ـ ل ـ ــحايا العنـ ــف املنـ ــءو؛ ( )3منـ ــا العنـ ــف املنـ ــءو
والتوعية اشاك العنف املنءو.
جورجيــا  27نيذار/مــار ،2012
ي عةــل القــانون اننــا
 -78وت قـاً لةتعــدي الــذي أجــر س
جرم ــت
تش ــ ،أي جره ــة تس ــتند إ ا وي ــة اننس ــانية ترفـ ـاً مش ــدداً لةعقو ــة .وف ـ ـيً ع ــن ذل ــك ،ر
جورجي ـ ــا نءيران/يوني ـ ــو  2012العن ـ ــف املن ـ ــءو؛ وأدرل ،ن ـ ــان جدي ـ ــدان الق ـ ــانون انن ـ ــا
جورجيــا ســا املــادة  1261ال ـ ر ـ ردد ن ــا العنــف املنــءو عةــل وجــو ا ــوا واملــادة  111ال ـ
ت ر فهات العنف املنءو.
 -79وعة ــل ال ــر م م ــن ع ــدد الت ــدا الـ ـ اخت ــذهتا احل،وم ــة ،يشـ ـ ر ،العن ــف الق ــا م عة ــل ن ــو
انــنس ،اــا فيــو العنــف املنــءو ،م ــدر دةــجب ــديد وع يـءال مــن عــمن الق ــايا الـ رظــل األولويــة
الق ـ ــوس ج ـ ــدول أعم ـ ــال احل،وم ـ ــة ا ـ ــاا حبق ـ ــو ا نس ـ ــان .و  19نءيران/يوني ـ ــو ،2014
ودع ــت جورجي ــا عة ــل اتخادي ــة سة ــس أورو ــا ملن ــا وم،افح ــة العن ــف ع ــد املـ ـرأة والعن ــف املن ــءو ،أي
اتخاديــة اسـ ن ول .و ُ ـ لر عمةيــة موا مــة التشـريعات انورجيــة مــا أن،ــا اتخاديــة اسـ ن ول هبــدم
الت ـ ــديجب عةيه ـ ــا .فخـ ـ ـ املرنة ـ ــة األو م ـ ــن التع ـ ــدييت التشـ ـ ـريعية ،أداة ـ ــت احل،وم ـ ــة تع ـ ــدييت
عة ــل  12دانونـ ـاً ترمـ ـ إ الق ــا الخعةـ ـ عة ــل العن ــف املن ــءو .وأد ــر الربمل ــان ه ــذه التع ــدييت
تش ـرين األول/أكتــو ر  .2014وت اعهتمــا عةــل وجــو ا ــوا ــمان تــوف امل ـ وس لة ــحايا.
وجــر الــءوا ،القســري اوجـد القــانون اننــا  .وتقـ اد ناليـاً درو إج اريــة لتحسـ ســةوو مـرت،يب
ُ
العن ــف املن ــءو و ع ــادة تـ ـ هيةهم اجتماعيـ ـاً .و ا ع ــافة إ ذل ــك ،أع ــدت و ارة الع ــدل جورجي ــا
ـار عةــل النســا ولتنخيــذ دواعــد
دـرار نءمــة مــن التعــدييت القانونيــة لةق ــا عةــل العنــف الــذي هـ س
اتخاديــة اسـ ن ول .ونُشــر مشــرو التعــدييت عةــل ن ــا واســا صــخوم املنظمــات ـ احل،وميــة
ا ةية والدولية التماساً لتعةيقاهتا وتوصياهتا.
 -11حقوق األرليات اإلثنية
 -80يت ــو م،ت ــد و ي ــر الدول ــة املع ــا امل ــاحلة واملس ــاواة ـ ـ املـ ـواتن تنس ــيجب عمةي ــة تنخي ــذ
سياســة الدولــة جتــاه األدةيــات ا ثنيــة .ودــد انق ــت فــكة تنخيــذ املخهــو الــوتا لةتســامع والت،ام ـ
الوتا وا ة العمـ املتعةقـة ـو لةخـكة  2014-2009عـا 2014؛ لـذلك ،وعـا م،تـد و يـر
الدول ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـكاتي يةً وا ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ جدي ـ ـ ــدت لةمس ـ ـ ــاواة ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ـواتن ولةت،امـ ـ ـ ـ واعن ـ ـ ــدما،
لةخ ــكة  .2020-2015وتس ــتند وثيق ــة السياس ــة اندي ــدة إ النت ــا ج ال ـ ـ رقق ــت خ ـ ـ تنخي ــذ
اعس ـكاتي ية الســا قة .وتقــو اس ـكاتي ية الت،ام ـ واعنــدما ،ـ امل ـواتن انديــدة عةــل هنــج أكثــر
تنوعاً وت،ـاميً وترمـ إ املسـاسة رقيـجب املسـاواة وعـمان مشـاركة األدةيـات ا ثنيـة شـ ،كامـ
يــا ســاعت احليــاة العامــة؛ وإ احلخــا عةــل ثقافتهــا وهويتهــا .ويســتةء ك ـ توجيــو مــن تةــك
التوجيه ــات إدرا ،ج ــء متعة ــجب ةغ ــة الدول ــة إ جان ــد ات ــا هن ــج يراعـ ـ ال ع ــد اننس ــاين .وس ــكركء
اعس ـكاتي ية انديــدة شــ ،اــاا عةــل تايــة ثقافــة األدةيــات ال ــغ ة إ جانــد إدمــا ،الرومــا
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اجتماعي ـاً وادت ــادياً ومت،يــنهم مــن احل ــول عةــل التعةــيم( .)19ود ـ تةــد اعتمــاد الوثيقــة مــن دل ـ
احل،ومـ ــة انورجي ـ ــة ،ع،خـ ــت عة ـ ــل دراسـ ــتها ومنادش ـ ــتها نشـ ــاا جه ـ ــات فاعةـ ــة تةخ ـ ــة اـ ــا فيه ـ ــا
اهموعات املستهدفة هبا.
ـدر ةغــة ـ انورجيــة
 -81ونســد يانــات عــا  ،2013توجــد جورجيــا  213مدرســة تُـ ر
و 77ــر ة لغويــة ـ انورجيــة .وتُــكجم كتــد الن ــوا الـ توافــجب عةيهــا و ارة التعةــيم والعةــو
ي ـ ــا املـ ـ ـواد م ـ ــن ال ـ ــف األول إ ال ـ ــف الس ـ ــاد إ الةغ ـ ــات األرمني ـ ــة والروس ـ ــية
جورجي ـ ــا
وا ذريــة .وتــوفر الدولــة اهــان يــا املـواد التعةيميــة املتانــة نميــا تــيت مــدار األدةيــات .ويرمـ
رن ــامج  1+4إ اس ــتحدا رن ــامج لةتخخي ــف ،يس ــمل نظ ــا احل ــا ،لخا ــدة ال ــيت م ــن
األدةي ــات القومي ــة .و الود ــت نخس ــو ،ترمـ ـ ـرامج الةغ ــة انورجي ــة إ رس ـ التعة ــيم ةغ ــة الدول ــة
وانــدما ،امل ـواتن مــن األدةيــات ا ثنيــة املــدار ـ انورجيــة .وتق ـ رد مدرســة  .فانيــا لــودارة
العموميــة دروس ـاً الةغــة انورجيــة لخا ــدة املــوتخ العمــومي ومــوتخ إدارة املــدار اهــان .وتتــاا
ـ ـرامج األا ــار التةخءيوني ــة وا ذاعي ــة ةغ ــات األدةي ــات القومي ــة ا م ــس (األرمني ــة وا ذري ــة والروس ــية
واأل ا يــة واألوســتية) وتُعـ الـد وتُ ــر يومي ـاً عةــل ا ــة ال ــر العامــة انورجيــة وعةــل موجــات ا ذاعــة
العام ــة  .ويُع ـ الـد ويُ ــر أسـ ـ وعياً و ــورة منتظم ــة مسةس ـ نـ ـواري إذاع ـ عنـ ـوان س ــانتُنا يتن ــاول
مشـاك األدةيــات القوميــة والتســامع .وتــدعم الدولــة أي ـاً وســا ا عــي امل وعــة الةغــات ا ذريــة
واألرمني ــة والروس ــية .وأثن ــا اعنتخا ــات الربملاني ــة لع ــا  2012واعنتخا ــات الر اس ــية لع ــا 2013
واعنتخا ــات ا ةيــة لعــا  ،2014ن ـ ثةــو األدةيــات القوميــة عةــل احلقــو اعنتخا يــة املســاواة
م ــا ـ هم .فق ــدمت ــم الة ن ــة املركءي ــة لينتخا ــات ي ــا املعةوم ــات والوث ــا جب ال ــرورية الةغ ــات
األرمنيـ ــة وا ذريـ ــة والروسـ ــية .و الود ـ ـت احلـ ــاو ،هنـ ــاو انيـ ــة ن ـ ـوات الربملـ ــان انـ ــورج هثةـ ــون
اهةس ـ ا دةيمي ـ ملن ق ــة
األدةيــات .وتتناس ــد نس ـ ة متثي ـ األرم ــن ا ثني ـ وا ذري ـ ا ثني ـ
امتس ــخيو  -جاف ــااي و من ق ــة كخيم ــو ك ــارتة م ــا نسـ ـ ة الس ــ،ان ه ــات املن قتـ ـ  .وم ــن
ع ـ ــا  2011إ اي ـ ــة ع ـ ــا  ،2014و إت ـ ــار رن ـ ــامج إع ـ ــي األدةي ـ ــات القومية/ا ثني ـ ــة ت ـ ــوف
ال ــمانات اعجتماعيــة  ،نظمــت و ارة ال ــحة والعمـ والشــلون اعجتماعيــة اجتماعــات املنــاتجب
امل،تظــة الســ،ان مــن األدةيــات القوميــة .ونـُ رخــذت أي ـاً مشــاريا إدامــة ا ياك ـ األساســية .و ــرعت
و ارة الثقاف ــة وتاي ــة ا ث ــار جورجي ــا تنخي ــذ رن ــامج دع ــم ثقاف ــة األدةي ــات القومي ــة  .وت ــدعم
احل،ومــة انورجيــة املتــانف واملســارا واملراكــء الثقافيــة ا اصــة األدةيــات ا ثنيــة كمــا تش ـ عها عةــل
احلوار والتسامع الثقافات.
 -12حقوق األشخاص ذوي اإلعارة
 26كــانون األول/ديســمرب  ،2013ص ـ رد رملــان جورجيــا عةــل اتخاديــة األمــم املتحــدة
-82
ـس التنس ـ ــيجب املع ـ ــا ق ـ ــايا
املتعةقـ ــة حبق ـ ــو األ ـ ــخاا ذوي ا عاد ـ ــة .وت ـ ـرأ ر ـ ــيس ال ـ ــو را سة ـ ـ س
األ ــخاا ذوي ا عادــة وهــو جهــا وتــا م،ةــف تنخيــذ اعتخاديــة املــذكورة .ويت ـ لف اهةــس مــن
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ال ــو را  .وتعم ـ عة ــل النه ــوس ق ــايا ا عاد ــة عش ــر منظم ــات ـ ن،ومي ــة
اهةس .وُكةرف م،تد املدافا العا رصد العمةية.

اهم ــو ُ ثة ــة

 -83وحلمايــة نقــو األ ــخاا ذوي ا عادــة وتنخيــذ أن،ــا اتخاديــة األ ــخاا ذوي ا عادــة،
وعــعت احل،ومــة واعتمــدت ،اشــاركة منظمــات ـ ن،وميــة وجهــات أاــرس ذات م ــةحة ،ا ــة
العم ـ احل،وميــة لةخــكة  2016-2014هبــدم عــمان متتــا األ ــخاا ذوي ا عادــة املســاواة
الخ ــرا؛ وترم ـ ـ ا ــة إ تنخي ــذ الدول ــة ت ــدا مناس ـ ـ ة الخ ــكة امل ــذكورة .و  6ك ــانون الث ــاين/
ينـ ــاير  ،2014وافقـ ــت احل،ومـ ــة عةـ ــل القواعـ ــد الخنيـ ــة املتعةقـ ــة كتيـ ــد الخ ـ ــا وعناصـ ــر املعمـ ــار
والتخ ــي ل ــاا األ ــخاا ذوي الق ــدرات ا ــدودة غ ــرس الت،يي ــف والت ــوير الخ ــردي وإدم ــا،
األ خاا ذوي ا عادة.
 -84وأستةجب ا السـاان لة ـوار  112التـا ا لـو ارة الشـلون الدااةيـة نيذار/مـار 2015
ادمة جديـدة ختـا الرسـا ا اتخيـة الق ـ ة وامل،املـات ال ـوت وال ـورة لخا ـدة األ ـخاا ذوي
ا عادات السـمعية وال،يميـة .وعـيوة عةـل ذلـك ،تـورت و ارة الشـلون الدااةيـة ـ،يً ااصـاً مـن
أ ،ال ال وت عةل مودا ا نكنت ( )voice.police.geلخا دة األ خاا املعاد .
 -85و راخت ــذت الة ن ــة املركءي ــة لينتخا ــات جورجي ــا ع ــدداً م ــن ا ـوات ل ــمان هتيه ــة من ــا
انتخا ــات يس ـ ُـه عة ـل الن ــاا ذوي ا عاد ــة الوص ــول إلي ــو .وت اس ــتحدا إت ــار ا ــاا حب ــروم
راي ـ عــا  2013وصــخحات م،ــربة لةح ــروم انتخا ــات عــا  2014ك ـ مركــء اد ـكا ؛
وهـ ــو مـ ــا م،ـ ــن النـ ــاا ذوي ا عادـ ــة ال ـ ـرية مـ ــن املشـ ــاركة ـ ــورة أنش ـ ـ و اسـ ــتقيل أكـ ــرب
اعنتخا ـ ــات .وكيرخـ ــت إدارة اعنتخا ـ ــات ن ـ ـ ات الت ـ ــويت مـ ــا انتياجـ ــات األ ـ ــخاا الـ ــذين
يتنقة ــون كراس ـ ـ متحرك ــة  800مرك ــء اد ـ ـكا كاف ــة أإ ــا ال ة ــد .ف،يرخ ــت الة ن ــة امل ــذكورة
م ــا سموع ــو  464دا ــرة انتخا ي ــة لخا ــدة الن ــاا املع ــاد حبة ــول ود ــت انتخا ــات ع ــا .2014
منحــدراً نقــاعً إ مراكــء اعد ـكا ال ـ
و ا عــافة إ ذلــك ،ورعــت الة نــة املركءيــة لينتخا ــات  13س
داــول
م ـ ت تة ــات ــذلك مس ـ قاً ،و ُ ـ ر،ةت  11سموعــة متنقةــة ملســاعدة النــاا املعــاد
مراكـ ــء اعد ـ ـكا تيةـ ــة ي ـ ــو اعد ـ ـكا  .وتت ـ ــمن ـ ـرامج التـ ــدريد املخ ـ ــة ألف ـ ـراد الة ن ـ ــة املركءي ـ ــة
لينتخا ات أي اً تعةيمات ختا التواص ما الناا املعاد .
 -86و ــرعت و ارة الرياع ــة والشـ ـ ات جورجي ــا تنخي ــذ ـ ـرامج تـ ـ اورت ا ي ـ ـاً أله ــدام
اددة غية دعم الش ات من الخهات اعجتماعية ا رومة وتش يا اندماجهم اهتما(.)20
 -13الرعاية الصحية
ع ـ ـ ــا  ،2014اعتم ـ ـ ــدت احل،وم ـ ـ ــة اس ـ ـ ـكاتي ية التنمي ـ ـ ـة اعجتماعي ـ ـ ــة واعدت ـ ـ ــادية
-87
جورجيــا  .2020ومــن أهــم توجهــات اعس ـكاتي ية تاي ـةُ نقــو ا نســان فيمــا يتعةــجب ال ــحة اــا
ي ــمن ت ــوف الرعايــة ال ــحية ال الغــة ان ــودة .وتن اخ ــذ األنش ـ ة املو اجه ــة لةحــد م ــن الخقــر م ــن أج ـ
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اجتثـ ــا أ ـ ــ،ال الخقـ ــر املـ ــددا واملخـ ــاتر اعجتماعيـ ــة ال ةـ ــد .ويت ةـ ــل امل ـ ــدأ الـ ــر يس لسياسـ ــة
جورجي ــا الككي ــء عة ــل انتياج ــات الخه ــات ال ــعيخة اجتماعيـ ـاً .وتق ــد
ال ــمان اعجتم ــاع
مـوارد مــن الدولــة ل ــخاا الــذين ي يرنــون أهنــم مــن أ ــد النــا فقـراً حبســد نظــا تقيــيم مسـ
داعـدة يانــات مونــدة األســر املعيشــية ال ــعيخة اجتماعيـاً .و يــدت ميءانيــة ـرامج الدولــة اعجتماعيــة
عا  2015ا ةو  9 920 000عري جورج مقارنة ايءانية عا .2011
 -88ومـن أ ـر ا صـينات املتعةقـة الرعايـة ال ـحية  -رنـامج الرعايـة ال ـحية لة ميـا ،الـذي
ـ اا/فرباير  - 2013ونظ ـ ــاععكام وصــخو اارتــة تريـ لـجب ت ــوير نظــا ال ــحة
أُتةــجب
ال ةد .وجورجيا من تةـك ال ةـدان الـ تعمـ التوصـيات واألهـدام ال،ـربس الـ نـددهتا منظمـة
ال ـ ــحة العاملي ـ ــة لربن ـ ــامج الرعاي ـ ــة ال ـ ــحية لة مي ـ ــا إت ـ ــار ج ـ ــدول أعم ـ ــال التنمي ـ ــة مل ـ ــا ع ـ ــد
ع ــا  .2015و الودـ ــت احلـ ــاو ،تُ،خ ـ ـ ل ،ـ ـ م ـ ـواتن مـ ــن م ـ ـواتا جورجي ــا نءمـ ــة أساسـ ــية مـ ــن
ا ــدمات الرعاي ــة ال ــحية الروتيني ــة والعاجة ــة كمرع ــل دااةيـ ـ وا ــارجي ا ــا ذل ــك دس ــم
عــي ،مــرس الســرتان والــوعدة .وي ـ ر تقريــر وعــعتو وكالــة الوعيــات املتحــدة لةتنميــة الدوليــة ش ـ ن
تقيــيم رنــامج الرعايــة ال ــحية لة ميــا (نيســان/أ ري  )2014أن اســتحدا الربنــامج املــذكور جعـ
اـدمات الرعايــة ال ـحية متنــاول عــدد أكـرب مــن النـا  .وي ـ ر اعستق ــا أن أ ة يـة ســانقة مــن
املستخيدين ( 96.4املا ة) راعية عن الربنامج أو راعية جداً عنو.
 -89وكان ــت احل،وم ــة را ــدة إت ــي رن ــامج ع ــي ،الته ــات ال ،ــد الو ــا ج ــيم م ــن أجـ ـ
الق ــا عة ــل فـ ـ و ذل ــك امل ــرس أو الس ــي رة عةي ــو خعالي ــة امللسس ــات الس ـ نية .وا ت ــدا ً م ــن
نءيران/يوني ــو  ،2014م ر ،ــن الربن ــامج ن ــءع الس ـ ون واملرع ــل امللسس ــات ال ي ــة الس ـ نية م ــن
احل ــول عةــل ال،شــف والخحــا اهــان لةت كــد مــن ا صــا ة خ ـ و التهــات ال ،ــد الو ــا جــيم
ومــن احل ــول عةــل الت عــيم عــد ا صــا ة خ ـ و التهــات ال ،ــد الو ــا ــا والعــي ،مــن مــرس
ـاري  Pegylated Interferonو .Ribavirinولت ــوف
الته ــات ال ،ــد الو ــا امل ــءمن ج ــيم اس ــتخدا عق ـ س
مءي ــد م ــن ع ــي ،م ــرس الته ــات ال ،ــد الو ــا ج ــيم نيس ــان/أ ري  ،2015و ــدعم م ــن مرك ــء
م،افحة األمراس الوعيـات املتحـدة ،ت إتـي رنـامج لةق ـا عةـل التهـات ال ،ـد الو ـا جـيم
جورجيــا غيــة عــمان تــوف عقــار  Sofosbuvirاهــان لةمرعــل امل ــا خ ـ و التهــات ال ،ــد
الو ــا ج ــيم ،إ جان ــد التش ــخيا ورص ــد عمةي ــة الع ــي .،ولءي ــادة نوعي ــة ا ــدمات املق ادم ــة
العيـ ــادات النهاريـ ــة ولتوسـ ــيا ن ـ ــا التغ يـ ــة انغرافيـ ــة ،أُنشـ ــهت  82عيـ ــادة اارجيـ ــة القـ ــرس وت
عا .2014
جتهيءها ال،ام
 -90وع ي ـءال رس ـ صــحة األ وال خ ـ يش ـ ر ،األولويــة الق ــوس النس ـ ة لةح،ومــة .ومتا ــياً
م ــا ذل ــك ،تواصـ ـ احل،وم ــة رسـ ـ نوعي ــة ا ــدمات الس ــا قة لة ــوعدة رــا يس ــتةء تقي ــيم ا ــدمات
وتش يا املمارسات الخعالة ووعا ا ة لتوف ا دمات عةل ال عيد ا دةيم .
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 -91ومنـذ عـا  ،2014ان ـمت جورجيـا إ امل ـادرة انديـدة املسـماة رنـامج العمـ مـن أجـ
األم ــن ال ـ ــح الع ــامل  ،وه ـ ـ رت ـ ـ م،انـ ــة را ــدة تنخيـ ــذ رن ــامج ا دارة ال يولوجيـ ــة و دعـ ــم
ا رام املخربي إ جاند احلُء ا اصة العدوس احليوانية امل در.
 -14العمل والعمالة
 -92متت مي مة تشريعات العمـ جورجيـا مـا اتخاديـات العمـ الدوليـة وأُدرجـت فيهـا أف ـ
ـتخدم
املمارسـ ــات الدوليـ ــة .وأُداةـ ــت تعـ ــدييت عةـ ــل دـ ــانون العم ـ ـ لةموا نـ ــة ـ ـ نقـ ــو املسـ ـ س
وأصــحات العم ـ  .وتتنــاول التعــدييت الر يســية النقــا ا ال ـ كانــت دــد ُس ـ ةت مــن د ـ املتعةقــة
حبق ــو العم ــال وال ــمانات املق ادم ــة ــم م ــن د ي ـ نري ــة ت ،ــوين انمعي ــات وع ــد التميي ــء ن ــجب
النقا ــات واعتخادــات انماعيــة والتخــاوس انمــاع  ،وعمالــة األتخــال ،والعمـ ا عــا  ،وإجـرا ات
الخ ـ ـ مـ ــن العم ـ ـ  .و الودـ ــت نخسـ ــو ،تُـ ــد لرو الدولـ ــة أسيـ ــة مواصـ ــةة العم ـ ـ عةـ ــل يـ ــادة رس ـ ـ
ــ ،ثيثـ ـ األتـ ـرام وم ــا منظم ــات ـ ـ
التشـ ـريعات .وتُعق ــد منادش ــات لدراس ــة التع ــدييت
ن،ومي ــة .و ــري رص ــد تنخي ــذ اعتخادي ــات الدولي ــة ووع ــا تق ــارير ع ــن ذل ــك .وجت ــري نالي ـاً مراجع ــة
التوجيهات األورو ية وإدراجها تشريعات العم .
 -93و عــا  ،2013وعــعت احل،ومــة رؤيــة تويةــة املــدس حلمايــة العم ـ والعمالــة .ف تةقــت
إصــينات ملسســية وتشـريعية واســعة الن ــا ؛ إذ أُنشــهت م ــةحة دعــم العمالــة وكالــة ا ــدمات
اعجتماعيــة ،وترمـ تةــك امل ــةحة إ تنخيــذ سياســة الدولــة خعاليــة تعءيــء وت ــوير تــروم العم ـ
لخا ــدة القــوة العامةــة وعــمان ا ياك ـ األساســية ال ــرورية لســو العم ـ  .و عــا  ،2015أنش ـ ت
احل،وم ــة إدارة م،ةخ ــة تخت ــيمح ت ــروم العمـ ـ تا ع ــة ل ــو ارة العمـ ـ وال ــحة والش ــلون اعجتماعي ــة.
وت،خـ الــو ارة تــدريد املختشـ عةــل يــد اـربا ك ــار مــن منظمــة العمـ الدوليــة .وتقــر الدولــة سيــة
م سســة تختــيمح العمـ عةــل إــو ي،خـ التقيــد ال،امـ املعــاي الدوليــة ملمارســة العمـ ا مــن وذلــك
س ـ د ت ـواتر انتهــاو نقــو العم ـ إ جانــد ارتخــا عــدد ا صــا ات والوفيــات أمــاكن العم ـ .
ووعــعت تعــدييت تشـريعية وجتــري ناليـاً مراجعتهــا الربملــان هبــدم توتيــد ســة ة مختشــية العمـ .
وعـ ــيوة عة ـ ـل ذلـ ــك ،جتـ ــري منادشـ ــة نءمـ ــة تش ـ ـريعية تتعةـ ــجب السـ ــيمة املهنيـ ــة ودـ ــانون ال ـ ــحة مـ ــا
الشركا .
 -94واعتُمــد القــانون املتعةــجب ــا رة أل ـراس العم ـ وهــو القــانون الــذي يــنظم العم ـ امل ـ جور
واملســا املتعةقــة العيدــة د ـ العمـ مــاب مـواتا جورجيــا ،واملقيمـ الــدا م فيهــا و ـ املـواتن
وجــددت أُسســها القانونيــة ونُقةــت
احلــا ءين عةــل مركــء دــانوين .وأُنش ـ ت نيليــة لةش ـراكة اعجتماعيــة ُ
ورفــا عــدد املمثة ـ
ر اســة الة نــة الثيثيــة األت ـرام مــن أج ـ الشـراكة اعجتماعيــة إ ر ــيس الــو را ُ
م ــن كـ ـ ت ــرم م ــن األتـ ـرام الثيث ــة م ــن جمس ــة إ س ــتة .وم ــن أجـ ـ تشـ ـ يا العمال ــة ،أتةق ــت
احل،وم ــة رناسـ ـاً لتحةيـ ـ س ــو العمـ ـ إت ــار سياس ــتها امل ـ ل
ـادرة جت ــاه العمـ ـ  .وس ــي،خ الربن ــامج
سهولة احل ول عةل يا املعةومات األساسية واعتي عةل ديناميات سو العم .
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 -95وم ـ ــا فته ـ ــت جورجي ـ ــا تتخ ـ ــذ ا ـ ـوات تش ـ ـريعية وملسس ـ ــية هام ـ ــة هب ـ ــدم رس ـ ـ احلماي ـ ــة
اعجتماعيــة املتــوفرة ألف ـراد انــيمح وأُســرهم .ووفق ـاً لةتعــدييت التش ـريعية ذات ال ــةة ،ر ـ أســرة
كـ فــرد مــن أفـراد انــيمح نــال وفاتــو أثنــا أدا مهامــو الركيــة ،و قـرار مــن احل،ومــة ،عةــل معونــة
عـوعف م ةـو التعــويأل
ماليـة وانـدة ت ةـو ديمتهـا  100 000عري جــورج  .و ا عـافة إ ذلـكُ ،
عا .2015
الشهري الذي يُ رم لتةك األسر ف ةو  1 000عري جورج
 -15الحقوق المتعلقة ببيئة آمنة وصحية
 -96ي ــمن دس ــتور جورجي ــا ل،ـ ـ ف ــرد احل ــجب الع ــيمح يه ــة ص ــحية .فق ــانون مدون ــة إدارة
النخاي ــات ال ــذي داـ ـ ني ــء النخ ــاذ ك ــانون الثاين/ين ــاير  2015يتقي ــد التوجيه ــات ذات ال ــةة
ال ــادرة ع ــن اعر ــاد األورويب وي،خـ ـ تاي ــة ال يه ــة وص ــحة ال ش ــر ع ــن تري ــجب من ــا ا ث ــار ال ــارة
لةنخايــات واحلــد منهــا عــن تريــجب اســتحدا نيليــات فعالــة دارة النخايــات .وس ـ فا القــانون انديــد
املتعةــجب النخايــات ا ــعاعية درجــة تايــة صــحة ال شــر وال يهــة مــن األثــر ال ــار لو ــعاعات امللينــة.
ومــن أجـ اخــأل اعن عاثــات مــن ثنــا أكســيد ال،ربيــت ( )SO2مــن العر ــات ذات ا ــرو واخــأل
األثــر ال ــار لتةــو ا ـوا النــاتج عــن ذلــك عةــل صــحة ال شــر واألنظمــة ا ي،ولوجيــة ،ت التــدريج
اخـ ـ ـ ـ ــأل اتـ ـ ـ ـ ــوس الودـ ـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ ــن ال،ربيـ ـ ـ ـ ــت ( - 2012مـ ـ ـ ـ ــن  500ميةغرا /كيةـ ـ ـ ـ ــو را إ 250
ميةغرا /كيةــو را ؛ عــا  - 2014مــن  250إ 150؛ عــا  - 2015مــن  150إ  .)50ودــد
أُدر ،مشــروع القــانون املتعةق ـ ـ ـ إدارة امل ـوارد م ــن امليــاه و تقيــيم األثــر ال يه ـ واألثــر ال يه ـ
م ـ ــدأُ احل ـ ــول عة ـ ــل املعةوم ـ ــة ومش ـ ــاركة عام ـ ــة انمه ـ ــور عمةي ـ ــات ص ـ ــنا الق ـ ـرار
اعس ـ ـكاتي
فيما يتعةجب املسا ال يهية .ويشـ ا مركـء ا عـي والتثقيـف املسـا ال يهيـة التوعيـة اشـاك ال يهـة
والتثقي ــف هب ــا وع ــمان احل ــول عة ــل املعةوم ــات ومش ــاركة عام ــة انمه ــور عمةي ــة ص ــنا القـ ـرار
فيما يتعةجب املشاك ال يهية والة و إ العدالة اوجد اتخادية نيرهو .

خامسا -المتابعة
ألف -تنفيذ التوصيات
 -97أثنـا انولـة األو مـن اعسـتعراس الـدوري الشـام  ،تعهـدت جورجيـا تنخيـذ  136توصــية.
و الود ــت نخس ــو ،تعه ــدت جورجي ــا ـ ـ ن ت ا ــذ عة ــل عاتقه ــا إلءامـ ـاً توعيـ ـاً تق ــد تقري ــر مرنةـ ـ
عـ ــن عمةيـ ــة تنخيـ ــذ التوصـ ــيات ال ـ ـ نظيـ ــت ق ـ ــول ال ةـ ــد ،ودُـ ـد ذلـ ــك التقريـ ــر كـ ــانون األول/
ديسمرب .2013
 -98ودد جنحت جورجيـا تنخيـذ  98توصـية وع يـءال تنخيـذ  38توصـية جاريـاً سـ د ت يعتهـا
املســتمرة .وتق ـ اد مرفــجب هــذا التقريــر معةومــات مخ ــةة عــن تــدا اــددة الاخت ـذت أل ـراس تنخيــذ
التوصيات.
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باء -تنفيذ التعهدات
 -99تواص ـ احل،ومــة ،وفق ـاً لةتعهــدات ال ـ د عتهــا عةــل نخســها وليلتءامــات ال ـ أاــذهتا عةــل
عاتقها ،تعاوهنا املثمر مـا سةـس نقـو ا نسـان وسـا منهـا املشـاركة النشـي ة دوراتـو واملشـاركة
رعايــة الق ـرارات املتعةقــة حبقــو ا نســان والق ـرارات املتعةقــة انوانــد ا نســانية وكــذلك التعــاون
م ــا املخ ــوس السـ ـام حلق ــو ا نس ــان ومخوع ــيتو وم ــا هيه ــات معاه ــدات األم ــم املتح ــدة .وتق ــد
جورجيــا انتظــا تقــارير إ هيهــات معاهــدات نق ــو ا نســان األمــم املتحــدة وه ـ تــوو أسي ــة
ااص ــة لتنخي ــذ توص ــياهتا .فخـ ـ أيار/م ــايو  ،2014و ن ــا عة ــل دع ــوة م ــن احل،وم ــة ،ارت املخوع ــة
الســامية الســا قة ،ــييي ،جورجيــا .و نــا ً عةــل دعــوة دا مــة موجه ـة إ يــا امل،ةخ ـ وعيــات
إتــار ا ج ـرا ات ا اصــة عــا  ،2010است ــافت جورجيــا الســنوات األا ـ ة الخريــجب العام ـ
املعــا اعنت ــا التعســخ ( ،)2011واملقــرر ا ــاا املع ــا ـاحلجب نريــة الت مــا الســةم وت ،ـوين
انمعي ــات ( ،)2012واملقـ ــرر ا ــاا املعـ ــا حبق ــو ا نسـ ــان لةمش ــردين دااةي ـ ـاً (،)2013 ،2010
واملقــرر ا ــاا املعــا اس ـ لة التعــذيد و ـ ه مــن عــروت املعامةــة أو العقو ــة القاســية أو اليإنســانية
أو املهينة (.)2015
 -100وت كيــداً علت ـءا احل،وم ــة ــدعم سة ــس نقــو ا نس ــان ونيلياتــو ،إ جان ــد تعءيــء نق ـو
ا نسان واحلريات األساسـية ،ر ـحت جورجيـا نخسـها لع ـوية سةـس نقـو ا نسـان لةخـكة مـا ـ
عام  2016و.2018
 -101وأل ـراس تنخيـذ التعهـدات واعلتءامـات الـ د عتهـا جورجيـا عةـل نخسـها ،فـإن نورجيـا ـا
توي ـ اختــاذ تــدا عديــدة عةــل ال ــعيدين التش ـريع وامللسس ـ أدت إ رقيــجب رســن ك ـ
تايــة نقــو ا نســان وتعءيءهــا .وتــرد مرفــجب هــذه الوثيقــة معةومــات مخ ــةة عــن تنخيــذ التعهــدات
ال وعية ال د عتها جورجيا عةل نخسها.

سادسا -التورعات والدعم
 -102تقــر جورجيــا سيــة تــدا التعــاون الــدوو ال ـ ســاست شــ ،ك ـ ت ــوير القــدرات
س ـ ــال نق ـ ــو ا نس ـ ــان ورسـ ـ ـ مع ـ ــاي نق ـ ــو ا نس ـ ــان دااـ ـ ـ الدول ـ ــة .وتع ـ ــرت جورجي ـ ــا ع ـ ــن
اس ــتعدادها ال،امـ ـ ملواص ــةة التع ــاون عة ــل ال ــعيد ال ــدوو م ــن أجـ ـ ي ــادة تعءي ــء نق ــو ا نس ــان
ونظا احلماية ال ةد.
 -103وتتعهـ ــد جورجيـ ــا ءيـ ــادة أنش ـ ـ تها لتقـ ــد اربهتـ ــا إجنـ ــا إصـ ــينات ذا صـ ــيتها عةـ ــل
ال ــعيد الــدوو ســال احل،ــم الر ــيد وتــوف ا ــدمات العامــة ،األمــر الــذي ــد الغايــة املتمثةــة
التنخي ـ ــذ الخع ـ ــال وا عم ـ ــال الخع ـ ــال حلق ـ ــو ا نس ـ ــان ومس ـ ــاندة انه ـ ــود الدولي ـ ــة لت ـ ــادل ا ـ ـ ـربات
واملمارسات الخ ةل تعءيء وتاية نقو ا نسان.
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 وتتودـ ــا جورجيـ ــا أن يتسـ ــا ن ـ ــا التعـ ــاون الـ ــدوو سـ ــال نقـ ــو ا نسـ ــان األدـ ــاليم-104
 وتتودـا جورجيـا فيمـا يتعةـجب املسـاعدة التقنيـة أن يـتم. انورجية الوادعة رت انـتيل اعرـاد الروسـ
إتيعهــا عةــل املمارســات الخ ــةل وا ـربات توتيــد دــدرة ال ةــد عةــل تايــة نقــو ا نســان إ
نولوجيـا معةومـات،جانـد إتيعهـا عةـل نياـر مـا اسـت د مـن إجنـا ات الـدول األاـرس توتيـف ت
.اعت ال الع رية عمةية إعداد تقارير الدول إتار املعاهدات الدولية

 االستنتاجات-سابعا
 وص ــخها مس ــانداً ثا ت ـاً ليس ــتعراس ال ــدوري الش ــام ومر ا ـحة لةع ــوية، تةت ــء جورجي ــا-105
 ــدعم عمةي ــة اعس ــتعراس ال ــدوري، أثن ــا و ع ــد ف ــكة ع ــويتها اهة ــس،سة ــس نق ــو ا نس ــان
امـ مـا سةـس نقـو ا نسـان ومـا يـا أذر نيليـات نقـو ا نسـان،الشام واواصـةة تعاوهنـا ال
خية ــة تحس ـ ترا ــجب العم ـ سة ــس، م ــن أج ـ العم ـ عة ــل إ ــاد الس ـ ال،األم ــم املتح ــدة
نقــو ا نســان اــا ذلــك تقويــة ددرتــو عةــل معانــة الوعــا ســال نقــو ا نســان الثقــوت
يــا أإــا العــا إ جانــد اختــاذ م ــادرات لتقويــة سةــس نقــو ا نســان تعءي ــء
الســودا
.ًنق ــو أ ــد الخه ــات ع ــعخاً م ــا التش ــديد وج ــو ا ــاا عة ــل األتخ ــال والنس ــا واملش ــردين دااةي ـا
وستواص ـ جورجيــا دعــم انهــود الراميــة إ عــمان رد دوو س ـريا وفعــال عةــل التحــديات النا ــهة
 وثي ــجب م ــا ي ــا،ن ــديثاً س ــال نق ــو ا نس ــان وإ تعءي ــء احل ــجب يه ــة ص ــحية والعم ـ ش ــ
وميــة املهتمــة مــن أج ـ يــادة متثيةهــا ومشــاركتها ا اف ـ الدوليــة املعنيــة حبقــو،املنظمــات ـ احل
.ا نسان
Notes
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This report has been prepared by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia in cooperation with the
Ministry of Justice of Georgia, the Ministry of Internal Affairs of Georgia, the Ministry of Labour,
Health and Social Affairs of Georgia, the Ministry of Corrections of Georgia, the Ministry of Internally
Displaced Persons from Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia, the Ministry of
Education and Science of Georgia, the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia, the
Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia, the Ministry of Defense of Georgia, the Ministry of the
Environment and Natural Resources Protection of Georgia, the Ministry of Agriculture of Georgia, the
Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia, the Ministry of Finance of Georgia,
the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, the Administration of the President,
the Human Rights Secretariat of the Administration of the Prime-Minister, the Office of the State
Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality, the Constitutional Court of Georgia, the
Supreme Court of Georgia, the High School of Justice of Georgia, the High Council of Justice of
Georgia, the Gender Equality Council of the Parliament of Georgia, the Prosecutor’s Office of Georgia,
the Georgian Data Protection Supervisory Authority, the LEPL State Agency for Religious Issues of
Georgia, LEPL Legal Aid Service of Georgia, the Central Election Commission of Georgia, and the
Georgian National Communications Commission.
Resolution 1683 (2009) “The War between Georgia and Russia: One Year After”, Parliamentary
Assembly of the Council of Europe (PACE), paragraphs 5 and 7.
Consolidated Report on the Conflict in Georgia, Council of Europe (November 2014 - March 2015), 22
April 2015, SG/Inf (2015) 18, paragraph 44.
Government Decree No. 408 of October 28, 2011.
The progress reports of the CJRC are publicly available at www.justice.gov.ge
While deciding whether or not to approve the plea agreement, a judge should be satisfied that there is
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enough evidence to prove the defendant’s guilt, that there was no coercion or ill-treatment of the
defendant and that the sentence requested by the prosecutor is both lawful and fair. If the judge is not
satisfied with these modalities he may return the case to the prosecutor or even decide to subject the case
for hearing on merit.
The victim was granted a right to be heard by the court regarding the damage he/she might have
suffered.
Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Georgia
CCPR/C/GEO/CO/4, 19 August 2014, paragraph 13.
The new regulations determine who shall not hold a license/authorization in the broadcasting sector and
this prohibition applied to: the state administrative authority; officials or other employees of the public
administrative authority; legal entity interdependent with the public (administrative) authority; a political
party or its officials; a legal entity registered in an offshore zone; a legal entity with a share or stocks in
it directly or indirectly owned by a legal entity registered in an offshore zone.
The declaration of compliance consists of the following information: identification data of a seeker of a
license/authorization; data on superior officers and bodies of a seeker of a license/authorization; a
confirmation that a seeker of a license/authorization or its beneficial owner is not a person to whom it is
prohibited to own a license/authorization in the broadcasting sector, the identification data of beneficial
owners of a seeker of a license/authorization and information regarding the shares owned by them.
Georgian Law on broadcasting also defines who the beneficial owner of the broadcaster is. A beneficial
owner is defined as a person who on the basic of law or a deal, receives or may receive monetary or
other benefit from a broadcaster’s activity and has no obligation to transfer it to another person. And
finally if a beneficial owner is a legal entity created to further ideal goals, or if a legal entity owner does
not have a person who owns a substantial share, the beneficial owner is a member of its governing body.
Annually, no later than February 1, the broadcaster is obliged to provide the regulator as well as society
with the following information: declaration of compliance (despite changes within a year); on holding
other licenses in the broadcasting sphere or authorization of broadcasting; on holding a share or stocks in
any other broadcasting company; on possessing a periodical printed publication; on holding a share or
stocks in a periodical printed publication; on possessing a news agency; on holding a share or stocks in a
news agency; on holding a share or at least 5% of stocks in any other company. If the holder of a share
or stocks in its capital, a founder, other member, director, donor or his family member concurrently
holds shares or stocks in other licensed holders or a person having broadcasting authorization, a share or
stocks in a periodical printed publication, a share or stocks in a news agency, a broadcaster shall also
disclose and furnish the regulator with the above mentioned information.
Decree of the Government of Georgia N117 on the “Approval of the implementation of certain measures
for partially recovering damages incurred by religious organizations existing in Georgia during the
Soviet totalitarian regime” of January 27, 2014.
1 100 000 Gel for the Muslim Community of Georgia; 300 000 Gel for the Armenian Apostolic
Christian Community; c) 200 000 Gel for the Roman-Catholic Community of Georgia; and 150 000 Gel
for the Jewish Community.
Georgia is a contracting party to the International Covenant on Civil and Political Rights, (1966) and the
European Convention on Human Rights, (1950).
The most significant changes have been introduced to the Law as a result of the judicial review by the
Constitutional Court of Georgia. Thus, on 18 April 2011 by decision № 2/482,483,487,502 the
Constitutional Court declared unconstitutional the provision of the Law that had provided that only a
political party, union, enterprise, organization or citizens’ action group could be a principal of an
assembly or demonstration and ruled that any individual who initiates an assembly or demonstration
may also act as its principal in relations with the local government. Furthermore, prior to the
amendments the Law envisaged restriction on conducting an assembly or manifestation within a 20
meter perimeter of the following governmental or other buildings: the Parliament, the residency of the
President, courts, the prosecutor’s office, police stations, detention centers, military objects, railways,
airports, hospitals, institutions of diplomatic representatives, self-governmental agencies and enterprises,
organization or agencies with special armed guards. This restriction has been annulled. Pursuant to the
amendments restriction around courts and a number of other institutions (the residency of President, the
Parliament, hospitals, institutions of diplomatic representatives, self-governmental agencies, enterprises,
organization or agencies with special armed guards) has also been removed; restrictions have only been
maintained 20 meters around the entrance to the Prosecutor’s office, the police (all police stations),
penitentiary institutions, temporary detention facilities and law-enforcement bodies; railways, airports
and ports. Also, it is prohibited to hold an assembly or manifestation inside and within 100 meters of the
entrance of military units and sites. The amendments were introduced pursuant to the decision of April
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18, 2011 the Grand Chamber of the Constitutional Court of Georgia. The Constitutional Court
recognized as unconstitutional provisions of the Law on Manifestation that restricted assemblies within
20 meters of certain governmental offices, including the courts. The Court stated that such limitations
are not in line with the Constitution, as in certain cases they make it impossible to conduct assemblies in
front of government offices. Another significant amendment to the Law was caused by the decision of
the Constitutional Court № 1/5/25 dated 14 December 2012. According to Article 5(3) that had been in
force before this ruling, foreign citizens could not be persons responsible for the organization and
holding of an assembly or demonstration. According to the Court’s decision the provision that debars a
foreign citizen from being a responsible person is in conflict with the Constitution and must be removed
from the Law.
In particular, when granting citizenship of Georgia to a citizen of another country under regular
procedure or by way of restoration, as well as in the case of a withdrawal from citizenship, the
presidential decree enters into force only after the person submits documents proving the
granting/withdrawal from the citizenship of another country. A simplified mechanism to neutralize
minors is set up, as well as the possibility of losing Georgian citizenship due to the lack of consular
registration while living in another country is rescinded.
Pursuant to the first amendments dated 28 December 2011, election subject, who receives the funding
according to the Georgian legislation, will receive the supplementary funding with the amount of 10% if
in the submitted party list (in all party list – for the local government elections) among every 10
candidate gender differences is represented by at least 20%. The present Law was re-amended on 29 July
2013 as described in the report.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the
combined fourth and fifth periodic reports of Georgia, 18 July 2014, CEDAW/C/GEO/CO/4-5.
The Public Development Service Agency of the Ministry of Justice of Georgia in cooperation with the
NGO - Innovations and Reforms Centre (IRC) started the process of registration Roma population
residing in Georgia. In 2012-2014, 265 Roma people were included in the official database and 113 were
granted different legal status; however, the process of the registration is not completed and is still in
progress.
The Integration Program for Young People with special needs/disabilities has been implemented since
2013 to support and promote equal opportunities of youngsters with disabilities; The program for the
protection of rights of children with special needs/disabilities has been implemented since 2014 for
strengthening the social network of family members of children with special needs; the program
“Changes for Equality“ has been implemented since 2014, in order to raise awareness and develop basic
skills among students on communication, behavior and attitude toward people with special needs or
disadvantages.
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