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   املنهجية وعملية التشاور- أوالً
نسقت وزارة اخلارجية إعداد هذا التقرير على أساس املبادئ التوجيهية الصادرة عن              -١

 يف  ناإلنـسا وأُنشأت وظيفة سفري متجول يعىن باإلبالغ عن حقوق         . اإلنسانجملس حقوق   
وقد سامهت اجلهات صاحبة املصلحة املعنيـة، مبـا فيهـا املؤسـسات             . ٢٠١٠بداية عام   

ودعـت وزارة   .  وممثلو اجملتمع املدين يف حمتوى هذا التقرير       ،احلكومية، ومكتب املدافع العام   
 شاركت فيها املؤسسات احلكومية     ٢٠١٠ عقد العديد من االجتماعات يف عام        إىلاخلارجية  

  . صياغة هذا التقريراملعنية هبدف
، "املوقع املتكامل  "أ مبد إىل ، استناداً )١(وتشرف وزارة اخلارجية على املوقع الشبكي       -٢

الذي يشمل املعلومات املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل وكذلك عملية إعداد التقـارير            
جلهـات  ومجيـع ا  . املقدمة هليئات املعاهدات، مبا يف ذلك التوصيات الصادرة عن اللجـان          

 صاحبة املصلحة مدعوة للمسامهة يف هذه العملية بواسطة صفحة املوقع، اليت ُتستخدم أيضاً            
وجيري تقييم التوصيات اليت يتلقاها املوقع بعناية وُتناقش قبـل جتميـع            . كبوابة للمعلومات 

  .النسخة النهائية من التقرير

  اإلطار القانوين واملؤسسي  - ثانياً  

  دولية والتشريعاتااللتزامات ال  -ألف   
 التابعة  اإلنسان مع وكاالت حقوق     اإلنسانتتعاون جورجيا بنشاط يف جمال حقوق         -٣

وهي دولة طرف يف معظم . لألمم املتحدة، وجملس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
لس  والتابعة لألمم املتحدة، وهي أيضاً عضو يف جم        اإلنسانالصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق     
 جمموعة معاهدات اجمللس، ومن بينها االتفاقية األوروبية        إىلأوروبا، وانضمت بناء على ذلك      

 ١١ و ٧ و ٦ و ٤ و ٢ واحلريات األساسية والربوتوكوالت امللحقة هبا       اإلنسانحلماية حقوق   
، واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية          ١٣ و ١٢و

 والطب احليوي، واالتفاقية اإلطارية املتعلقة      اإلنسانالالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق      أو  
  .حبماية األقليات القومية، وامليثاق االجتماعي األورويب

وجورجيا دولة طرف يف االتفاقيات الدولية الثالثة عشرة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب             -٤
/  نيـسان  ٢٣ األخرية لقمع أعمال اإلرهاب النووي يف         االتفاقية الثالثة عشرة   إىلانضمت  (

وصّدقت جورجيا على اتفاقية جملس أوروبا لقمع اإلرهاب والربوتوكـول          . )٢٠١٠أبريل  
  .وقد أدرجت معظم أحكام هذه االتفاقيات يف القوانني اجلورجية. املعّدل هلا
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، فقـد  ٢٠٠٦ أبريـل / بالتعهدات الطوعية اليت قدمتها جورجيا يف نيـسان       وعمالً  -٥
/ نيسان(وية  يضايف التفاقية الطب احليوي، واملتعلق بالبحوث احل      إلصّدقت على الربوتوكول ا   

 .٢٠١٠أغسطس  /ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة جلورجيا يف آب        . )٢٠١٠أبريل  
ودخلـت   .بالتصديق على االتفاقية األوروبية ملكافحة االجتار بالبشر  وتعهدت أيضاً جورجيا  

  .٢٠٠٨فرباير /هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة جلورجيا يف شباط
 حجـر األسـاس للقـوانني       ١٩٩٥وميثل دستور جورجيا، الذي اعتمدته يف عام          -٦

 واحلريـات   اإلنسانويتناول الفصل الثاين من الدستور املبادئ األساسية حلقوق         . اجلورجية
التفكري، وحرية الضمري، وحرية املعتقد والتعبري،      ، مثل حرية الكالم، وحرية      املعترف هبا عاملياً  

يتني، ومحاية حقوق امللكية، ومنع العقاب خـارج إطـار          اإلنسانوحرمة الشرف والكرامة    
  .خلإ، )١٩٩٧أُلغيت يف عام (القانون، ومنع التعذيب وعقوبة االعدام 

ات ، وافق برملان جورجيا على إدخال تغـيري       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويف    -٧
، من خالل العمليـة     ٢٠٠٩على الدستور أعّدهتا اللجنة الدستورية احلكومية املنشأة يف عام          

الشاملة اليت شاركت فيها طائفة عريضة من اجلهات صاحبة املـصلحة، وخـرباء حمليـون               
وجـرى  . ودوليون، وممثلون للمجتمع املدين، وأكادمييون، وأحزاب سياسية وعاّمة اجلمهور        

لتعديالت خالل ثالث جلسات برملانية، وثالث جلسات للجان، مت خالهلـا           التداول بشأن ا  
وأخذ الربملان يف االعتبار توصيات اللجنـة  .  اتفاق مع األحزاب املمثلة للمعارضةإىلالتوصل  

وأسفرت هذه التعديالت عن ). جلنة البندقية(األوروبية إلحالل الدميقراطية من خالل القانون  
ونتيجـة  . حلكومة اجلورجية وميزان القوى بني خمتلف فروع احلكومة       تغيري كبري يف هيكل ا    

لذلك، عزز الدستور محاية امللكية اخلاصة، ووطّد استقالل اجلهاز القـضائي واحلكومـات             
 إىلودعت هذه التعـديالت     . احمللية، كما عزز دور األحزاب السياسية يف عملية صنع القرار         

ضوابط وموازين حمدد بوضـوح،      ي ينص على نظام   للحكم، الذ " النظام املختلط  "باألخذ  
وقد متـت   . ُتوازن فيه خمتلف فروع احلكومة فيما بينها لتفادي تركيز النفوذ يف فرع واحد            

  .صياغة هذه التعديالت
، وحمكمـة   )حمكمـة املدينـة   (من احملكمة اإلقليميـة      ويتكون نظام احملاكم العامة     -٨

وباستثناء احملاكم العامة، حيـق أيـضاً للمحكمـة         . االستئناف واحملكمة العليا يف جورجيا    
وتنظر احملكمة الدستورية يف مدى دستورية املعاهدات       . الدستورية أن متارس السلطة القضائية    

. جراءات القانونية وشكاوى األفراد املتعلقة باملسألة نفـسها       إلواالتفاقات الدولية، وكذلك ا   
  .ائيةوالقرارات اليت تصدرها احملكمة الدستورية هن

وتسهر السلطات واحملاكم يف جورجيا على امتثال القوانني واملمارسات احمللية ملعايري             -٩
 يف االتفاقيـة    وختضع جورجيا، بوصفها دولـة طرفـاً      . قليميةإل الدولية وا  اإلنسانحقوق  

  . اإلنسان، للوالية القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنساناألوروبية حلقوق 
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جراءات واآلليات الدولية املتعلقة بتعزيـز حقـوق        إلجورجيا بنشاط مع ا   وتتعاون    -١٠
/ آذار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة يف        إىلوقد وجهت دعوة دائمة     .  ومحايتها اإلنسان
هذا وزار جورجيا كل من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر          . ٢٠١٠مارس  

وزار أيضاً  . ه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        اخلاص املعين بالتعذيب وغري   
 ٢٠٠٩ املناطق احملتلة التابعة هلا يف عام        نيوالتر كال . جورجيا ممثل األمني العام لألمم املتحدة، د      

أّما زيارة املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني فمن املقرر أن تتم            . ٢٠١٠ويف عام   
  .٢٠١٠خر عام يف أوا
.  التابعة ملختلف املنظمات الدولية    اإلنسان ببعثات حقوق    وقد رحبت جورجيا دوماً     -١١

 التابع للمجلس األورويب جورجيا أربع مّرات خـالل         اإلنسانولذلك، زار مفوض حقوق     
وقامـت اللجنـة    . )٢٠١٠أبريل  /وكانت آخر زيارة له يف نيسان     ( ٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة  

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خبمس            األوروبية ملناهضة 
 ،٢٠٠٩مـايو   /ويف أيار . ٢٠١٠فرباير  /وكانت آخر زيارة هلا يف شباط     . جورجياإىل  زيارات  

 أهنا ال تستطيع ممارسة واليتها يف منطقة تـسخينفايل          زارت اللجنة أخبازيا وجورجيا، علماً    
وأّدت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ثـالث        .  جورجيا جنوب أوسيتيا، /احملتلة

ويزور . )٢٠٠٩أكتوبر /وكانت آخر زيارة هلا يف تشرين األول( جورجيا إىلزيارات اتصال  
 املفوض السامي لشؤون األقليات الوطنية التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا جورجيا مّرة            

ادة ما يزور أيضاً    ـ، وع )٢٠١٠مارس  /آذارآخر زيارة له يف     وكانت  (يف السنة على األقل     
  .٢٠١٠أبريل /وزار ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا جورجيا يف نيسان. املناطق احملتلة

واستلهمت . وقد مت نشر مجيع تقارير الزيارات بناء على طلب السلطات اجلورجية            -١٢
 يف خمتلف اجملاالت من التوصيات الـصادرة        اليت متت مؤخراً   صالحاتإل من ا  جورجيا عدداً 

  .عن البعثات املذكورة أعاله
بإنشاء آلية تسهر على تقدمي التقارير يف املواعيد احملددة          واحلكومة اجلورجية ملتزمة    -١٣

، مت تقدمي تقرير متـأخر يف       ٢٠١٠ مايو/يارأويف  . ولتدارك التأخري يف تقدمي التقارير الوطنية     
 وافقت جورجيا علـى  ٢٠١٠ويف عام . دولية للقضاء على التمييز العنصري   إطار االتفاقية ال  

 إىل  جلنة مناهضة التعذيب، وذلـك اسـتناداً       إىلإجراء جديد يتعلق بإعداد التقارير املوجهة       
  .الردود على قائمة األسئلة املقدمة سابقاً

  اإلطار املؤسسي  -باء   
 اللجنة الربملانية املعنية    اإلنسانة حقوق   من املؤسسات الرئيسية اليت تتوىل مهمة محاي        -١٤

وبوصفها إحدى اللجان الدائمة داخل الربملـان،       ). اللجنة( واالندماج املدين    اإلنسانحبقوق  
فهي تقوم بإعداد املبادرات التشريعية وتقترح التعديالت على القوانني القائمة فيمـا يتعلـق              

اللجنة أيضاً على إعمال املؤسـسات      وتشرف  .  ومحايتها يف جورجيا   اإلنسانبتعزيز حقوق   
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ويشمل عمل اللجنة طائفة عريضة مـن املـسائل مثـل حريـة     . اإلنساناحلكومية حلقوق   
الصحافة، وأماكن االحتجاز، وحقوق الطفل، والقضايا املتعلقة باملنظمات الدينية، وحقوق          

ة مبكافحـة املعاملـة     جتار بالبشر، والصكوك والتدابري املتعلق    الاألقليات الوطنية والعرقية، وا   
  .خلإالسيئة، 

مهام، منها، تيسري وتنسيق    ) اجملالس(وتتوىل جمالس التنسيق املشتركة بني الوكاالت         -١٥
أنشطة املؤسسات احلكومية، ووضع االستراتيجيات وخطط العمل يف اجملاالت اهلامة، ورصد           

ممـثلني للمنظمـات    وتضم اجملالس   . تنفيذ خطط العمل، وتقدمي التوصيات الالزمة للرئيس      
 جانب ممثلني ملختلف املؤسسات احلكوميـة، واجلهـاز         إىلالدولية ومجعيات اجملتمع املدين     

ويضفي الطابع التشاركي هلذه اجملالس على العملية       . ومكتب املدافع العام   القضائي، والربملان 
جلنائية واالندماج  وهذه اجملالس مكلفة بتنسيق قضايا مثل إصالح العدالة ا        . الشفافية واملوثوقية 

املدين، ومكافحة االجتار بالبشر، ومكافحة العنف املرتيل، ومكافحـة الفـساد، ومناهـضة             
ويرد أدناه بيان الـدور     . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

  . التقرير أكثر يف إطار األجزاء املواضيعية ذات الصلة من هذااملنوط بكل جملس مفصالً
 ورصدها لدى وكـاالت إنفـاذ       اإلنسانوأنشئت الوحدات املعنية حبماية حقوق        -١٦

سيما وزارة الداخلية، ومكتب رئـيس هيئـة االدعـاء يف جورجيـا ووزارة               القوانني، ال 
واملهام الرئيسية اليت تضطلع هبا هذه الوحدات هي تنفيـذ          . التعويضات واملساعدة القانونية  

شراف على امتثال القواعد الوطنية والدولية      إل، وا اإلنسانلي حلماية حقوق    نظام الرصد الداخ  
إلنصاف األفراد والنظم علـى حنـو    ومتثل هذه الوحدات أداة فعالة . اإلنساناملتعلقة حبقوق   
  .سريع ومالئم

 ملبادئ بـاريس مبوجـب القـانون        وفقاًع العام يف جورجيا     ـوأنشئ مكتب املداف    -١٧
. وهو مؤسسة حقوق إنسان دستورية مـستقلة . ١٩٩٦مايو  / أيار ١٦خ   املؤر N230األساسي  

 واحلريات والنظر يف االدعاءات املتعلقة بانتهاك       اإلنسانومهمته هي رصد وتقييم مراقبة حقوق       
ويتلقى املدافع  . ، سواء بناء على الطلبات والشكاوى اليت يتلقاها، أو مببادرة منه          اإلنسانحقوق  

شخاص عدميي اجلنسية املقيمني    ألى من مواطين جورجيا، واألجانب وا     العام الطلبات والشكاو  
.  مكتب املدا فع العـام     إىلوحيق أيضاً للمنظمات غري احلكومية أن تقدم طلبات         . يف جورجيا 

والطلبات والشكاوى والرسائل اليت يوجهها األفراد املعتقلون لدى الشرطة، أو الذين هم رهن             
سـرية    مكتب املدافع العام   إىلين يف أماكن احلرمان من احلرية،       االحتجاز التحفظي أو املوجود   

 مكتب املدافع العام    إىلوتسلم تلك الرسائل    . وتصل عن طريق الربيد وال ُتفتح أو ختضع للرقابة        
 بصورة مستقلة وهو ملزم بأحكام الدستور والقـانون         هوميارس املدافع العام مهام   . دون تأخري 

  . أي ضغوط أو أي تدخل يف أنشطة املدافع العامومينع القانون ممارسة. فقط
وخيضع مركز التسامح املدعوم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلشراف مكتـب              -١٨

وهو ينسق أنشطة جملسني مها جملس األقليات الوطنية وجملس         . ٢٠٠٥املدافع العام منذ عام     
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بشؤون األقليات، ومهمته الرئيسية ويضم جملس األقليات الوطنية مثاين منظمات تعىن  . األديان
  .هي القيام بدور حمفل للحوار والتشاور بني األقليات واملؤسسات احلكومية

 أُنشئ مركز حقوق املعاقني داخل مكتب املدافع        ٢٠٠٨أكتوبر  /ومنذ تشرين األول    -١٩
  .٢٠٠١وبدأ مركز حقوق الطفل العمل منذ عام . العام

  ايتها ومحاإلنسانتعزيز حقوق   - ثالثاً  

   العدالةإىلالوصول   -ألف   
إن حماكم الوالية القضائية العامة واحملكمة الدستورية هي اليت متارس السلطة القضائية     -٢٠

ت الصادرة عـن احملـاكم      اوالقرار. ويكفل الدستور استقالل اجلهاز القضائي    . يف جورجيا 
كما .  احلاكم إىلالوصول   من الدستور    ٤٢وتضمن املادة   . ملزمة وواجبة التنفيذ يف جورجيا    

يضمن القانون احلق يف االستئناف الذي ينفذ من خالل حماكم االستئناف واحملكمة العليا يف              
  .واألحكام اليت تصدرها هذه األخرية هنائية. جورجيا

وعلى إثر  . وجملس القضاء األعلى هو اهليئة اليت تتوىل اإلشراف على اجلهاز القضائي            -٢١
، أصبح رئيس احملكمة العليا يف جورجيا هـو رئـيس           ٢٠٠٧ يف عام    صالحات اليت متت  إلا

والقـضاة  . جملس القضاء األعلى، وله الصالحية الكاملة واحلصرية يف تعيني القضاة وفصلهم          
وينتخب مؤمتر . الذين يشكلون هيئة جملس القضاء األعلى هم الذين هلم سلطة صنع القرارات         

  . ثالث سنواتالقضاة أمني جملس القضاء األعلى ملدة
هي من املؤسسات األخرى اليت أنـشئت يف        ) املدرسة(اء  ـا للقض ـواملدرسة العلي   -٢٢

 ووفقـاً . وهي تتوىل تدريب املهنيني العاملني يف جمال القضاء وإعادة تدريبهم         . ٢٠٠٦عام  
 إال بعـد أن ينـهي دورة        للقانون املتعلق باملدرسة العليا للقضاء، ال يتخرج املتدرب قاضياً        

  . شهرا١٤ًعليمية كاملة مدهتا ت
ومبوجب قانون جورجيا بشأن اإلدارة التأديبية واملسؤوليات التأديبية لقضاة احملاكم            -٢٣

، فإن اهليئة التأديبية التابعة جمللس القضاء األعلـى هـي اجلهـة      )٢٠٠٦(العامة يف جورجيا    
. )املتصلة باجلنايـات  (ة  الوحيدة املخول هلا استعراض االدعاءات املتعلقة بسوء سلوك القضا        

  .وميكن الطعن يف قرار اهليئة التأديبية لدى الدائرة التأديبية التابعة للمحكمة العليا
لقواعد االتصال مع قضاة احملـاكم       ، اعتمد الربملان القانون املنظم    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤

، وهـو   وينظم هذا القانون االتصال من جانب واحد لقاض من القضاة         . العامة يف جورجيا  
  .ويستوجب انتهاك هذا القانون عقوبة جنائية. بالتايل يكفل استقالله
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 مبوجب الدستور اجلديد، املعتمد     وأصبح مبدأ تعيني القضاة على مدى احلياة مكفوالً         -٢٥
واالستقالل املايل هو من العناصر األساسـية األخـرى يف      . ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول  

.  خالل عملية اإلصـالح    ا، ارتفعت مرتبات القضاة تدرجيياً    وهكذ. إصالح اجلهاز القضائي  
 داخل اجلهاز القـضائي،  اإلصالحات تنمية القدرات املؤسسية للقضاة، هتدف   إىلضافة  إلوبا

ة حاسوبية موحـدة ونظـام      ـروف العمل، وإنشاء شبك   ـ حتسني ظ  إىل عن ذلك،    فضالً
ملساعدة القضاة على أداء      اجلديدة إلكتروين إلدارة البيانات، وكذلك استخدام التكنولوجيات     

  .مهامهم بفعالية
وأنشأ هذا القانون دائـرة  . ، اعتمد الربملان قانون املساعدة القانونية   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦

املساعدة القانونية اجملانية اليت تشمل االستشارة القانونية يف مجيع جماالت القـانون، وتـوفري              
يف القضايا اجلنائية، وكذلك التمثيل يف القضايا الـيت          حمامني لتمثيل ضعاف احلال اجتماعياً    

  . عالج نفساين إجباريإىل باخلضوع األشخاصُيحكم فيها على 
 يف جمال العدالة اجلنائية جملس التنـسيق املـشترك بـني            اإلصالحاتوُيشرف على     -٢٧

اسات يرأسها  وميثل اجمللس هيئة رئيسية لوضع السي     . الوكاالت املعين بإصالح العدالة اجلنائية    
وعقد اجمللس مشاورات مع جمتمع املاحنني وممثلي اجملتمع املدين يف حني تقـوم             . وزير العدل 

 املـشاركة   إىلاألفرقة العاملة التابعة له بأنشطة جامعة وتدعو املنظمات واألفراد ذوي اخلربة            
ائيـة،   اجلن اإلجراءات، اعتمد اجمللس استراتيجات وخطط عمل بشأن        ٢٠٠٩ويف عام   . فيها

فراج رهن املراقبة، واملساعدة القانونية، واحملاكمات،      إلوعدالة األحداث، واإلصالحيات، وا   
طالع على تقارير جملس التنسيق املشترك      الوميكن ا . والشرطة، والقضاء ومكتب املدعي العام    

  .www.justice.gov.geبني الوكاالت على املوقع 
جراءات جنائيـة   إ برملان جورجيا قانون     ، اعتمد ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢٨

 عدد مـن    إىلويستند هذا القانون    . ٢٠١٠أكتوبر  /جديد دخل حيز النفاذ يف تشرين األول      
.  التخاصم، واحملاكمات هبيئـة حملفـني      إجراءاتاملبادئ األساسية، مثل استقالل القضاء، و     

 عدالة منـصفة    إىلول  مكانية الوص إ، أي إتاحة    اإلنسان خاص حلماية حقوق     ويويل اهتماماً 
 اجلنائية اجلديد، يف مجلة أمور، حتـسني حقـوق          اإلجراءاتويشمل قانون   . وسريعة وفعالة 

 إىل حني إعالن احلكم النهائي، ونقل األنشطة التنفيذية         إىلاملتهمني منذ حلظة بدء التحقيقات      
د مهلة زمنية   مرحلة التحقيق قبل احملاكمة ووضعها حتت الرقابة الصارمة ألحد القضاة، وحد          

، وخفض مدة االعتقال قبل احملاكمة مع التأكيد على التـدابري            مثالً  يوماً ٦٠دقيقة للتحقيق،   
غري السجنية، وقّيد دور املدعي العام يف أثناء التحقيقات اجلنائية وعّزز مبدأ السرية، وتطبيق              

ة التحقيق الـسابقة     يف مرحل   طوعياً معايري إثبات جديدة، وجعل إدالء الشهود بأقواهلم عمالً       
  .رسى التحقيق القضائي على مبدأ الفحص املباشر لألدلة ومبدأ الشفويةأُللمحاكمة، و

جراءات اجلنائية لترشيد مجيع األنشطة     إلووضعت احلكومة خطة عمل لتنفيذ قانون ا        -٢٩
وساعد ذلك على تنسيق جهود احلكومة وكذلك جهـود         . واألهداف اليت حتددها احلكومة   
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احملـاكم، واحملاكمـات    : ملاحنة، كما أهنا تشمل مجيع األطراف يف العملية القضائية        اجلهات ا 
وتعطي خطة العمل األولوية ملواصلة حتسني األساس التـشريعي، وتـدريب           . وحمامو الدفاع 

وُتنفذ اخلطة  .  العدالة إىلاملهنيني التابعني جلميع األطراف، وتوعية اجلمهور وحتسني الوصول         
 اجلنائية الذي   اإلجراءاتويتوىل رصدها بعناية الفريق العامل املعين بقانون        ،  ٢٠٠٩منذ عام   

شارة بوجه خاص أنه    إلوجتدر ا . يتكون من ممثلني للحكومة، ومنظمات دولية واجملتمع املدين       
مت تدريب مجيع األطراف أصحاب املصلحة املعنيني يف نظام العدالة اجلنائية وهتيئتهم للعمـل              

  .قبل بدء نفاذهبالقانون اجلديد 
، بالتعاون الوثيق مع    ٢٠٠٩واعتمدت جورجيا استراتيجية عدالة األحداث يف عام          -٣٠

وهي تتضمن جمموعة عريضة من التدابري الـيت        . اليونيسيف وخرباء وطنيني ودوليني آخرين    
ومنذ عهد قريب، ُرفعت السن الـدنيا       . مصاحل الطفل على أفضل وجه     خلدمة ستنفذ مجيعها 

ومـن املمكـن بفـضل      . ) من القانون اجلنائي   ٣٣املادة  ( سنة   ١٤ إىلة اجلنائية   للمسؤولي
 حالياًالتعديالت اجلديدة على القانون اجلنائي إعفاء األحداث من املسؤولية اجلنائية، وجيري            

ويتلقى أفراد الشرطة واملـّدعون العـامون والقـضاة         . اختبار خطط اإلعفاء يف أربعة مدن     
ويوىل اهتمام خاص لتطوير النـهج الفرديـة،        . لة األحداث باستمرار  التدريب يف جمال عدا   

 وجيـري حاليـاً   . ووضع تدابري تتعلق بإعادة تأهيل األحداث احملرومني من احلرية وتربيتهم         
  .التحضري إلنشاء جملس للعفو املشروط

ودخـل هـذا    .  بشأن احلبس   جديداً ، اعتمد الربملان قانوناً   ٢٠١٠مارس  /آذارويف    -٣١
 األمام يف جمـال     إىلوهو ميثل خطوة    . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١نون حيز النفاذ يف     القا

ـ إىلضافة إلوبا. اتـام اإلصالحيـام لنظ ـاإلصالح الع  ـ  ـ وض م إدارة ـع معـايري تنظ
 التأديبية داخـل    اإلجراءاتالسجون وحقوق للمحتجزين، ُينظم القانون اجلديد الشكاوى و       

  .املؤسسات اإلصالحية
 جانب وزارة العمـل الـصحة       إىلقوم ووزارة التعويضات واملساعدة القانونية      وت  -٣٢

وتكـرس  . والشؤون االجتماعية بوضع استراتيجية شاملة للرعاية الـصحية لإلصـالحيات         
   .احلكومة جودها من أجل توفري الرعاية الصحية املالئمة للمحتجزين

. إزاء اجلرميـة " تسامح مطلقاًعدم ال"ومنذ ثورة الوردة، أعلنت جورجيا عن سياسة      -٣٣
وبعد سنوات مـن الـسياسة      .  السجون ظاظوتعترف احلكومة أيضاً بأهنا تواجه حتدي اكت      

  . منع اجلرميةإىلالناجحة يف مكافحة اجلرمية، حّولت احلكومة تركيزها 
، وأصبحت مهمة إصالحه من  ٢٠٠٠وبدأ العمل بنظام اإلفراج رهن املراقبة يف عام           -٣٤

ومن املبادرات اجلديدة يف هـذا      . ق املشترك بني الوكاالت   ـداخل جملس التنسي  األولويات  
النظام تعديل اإلطار التشريعي، وتعزيز القدرات اإلدارية، وزيادة القوة العاملة املاهرة وحتسني            

  .نظام الرقابة
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، أصبح مكتب رئيس هيئة االدعاء يف       ٢٠٠٨ونتيجة للتعديالت الدستورية يف عام        -٣٥
. ى استقالليته ـ عل اًـ لوزارة العدل، غري أنه ظل من الناحية الوظيفية حمافظ          خاضعاً جورجيا

فال السلطة التشريعية وال السلطة التنفيذية خمولة بإعطاء تعليمات تتعلق بالتحقيق يف القضايا             
جراء املؤسسي اجلديد بدقة بني استقالل املدعني العامني واملـساءلة          إلويوازن هذا ا  . العملية

  .لشفافية يف جمال التحقيقوا
ويشرف مكتب رئيس هيئة االدعاء، ضمن واليته، على التحقيق قبل احملاكمة وينفذ              -٣٦

 للتثقيف القانوين املستمر للمّدعني العـامني يف   خاصاًويويل املكتب اهتماماً  . التحقيق اجلنائي 
ـ  جملساً وأنشأ املكتب مؤخراً  . مركز التدريب التابع لوزارة العدل     ّدعني هبـدف تعزيـز    للم

 واملكتب ينفذ بنجاح    ٢٠٠٦ومنذ عام   . الشفافية ومشاركة اجلمهور يف أنشطة اإلّدعاء العام      
 هبدف تعزيز املساءلة والشفافية على مستوى       ) منطقة ١٥يف  (مشروع االدعاء العام اجملتمعي     

  .نع اجلرميةاجملتمعية وتوعية العامة مب/اخلدمات، واالستجابة املالئمة لالحتياجات احمللية

  سياسة مكافحة سوء املعاملة  - باء  
 يف جمال منع التعذيب، واملعاملـة        كبرياً حققت جورجيا يف السنوات األخرية تقدماً       -٣٧

 أن التعذيب ال ميارس بصورة منهجية        وتكراراً وأكد املدافع العام مراراً   . القاسية والالإنسانية 
املعنية مبنـع    أيضاً جلنة جملس أوروبا املوقرة     عن ذلك، الحظت     وفضالً. يف مرافق االحتجاز  

 يف املائة خالل السنوات     ٨٠التعذيب اخنفاض حاالت سوء املعاملة على أيدي الشرطة بنسبة          
  .اخلمس املاضية

وحتقق هذا التقدم نتيجة للجهود الكبرية اليت بذلتها احلكومة وبفضل اإلصـالحات              -٣٨
 وفـضالً . ) يف وكاالت إنفاذ القانون  ال سيما (ؤسسي  اليت نفذهتا على املستوى التشريعي وامل     

 جانب اجملتمع املـدين     إىلعن ذلك، رأت جورجيا أن من املهم إنشاء هيئة استشارية تتويل            
  .تيسري أنشطة املؤسسات احلكومية وتنسيقها

ق املشترك بني الوكاالت ملنـع التعـذيب    ـس التنسي ـ، أنشئ جمل  ٢٠٠٧ويف عام     -٣٩
ة أو املهينـة هبـدف تعزيـز        ـة القاسية أو الالإنساني   ـعاملة أو العقوب  وغريه من ضروب امل   

، وضع اجمللـس خطـة   ٢٠٠٨ة عام ـويف صائف. ة السيئةـع أشكال املعامل  ـمكافحة مجي 
  عامـاً  در اجمللس تقريـراً   ـويص. ة على التوايل  ـة الثاني ـالعمل األوىل ورصد تنفيذها للسن    

: العدل على االنترنـت علـى العنـوان التـايل         ع وزارة   ـالع عليه على موق   ـميكن االط 
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=526.  

، اعتمد اجمللس استراتيجية جديدة بشأن منـع املعاملـة          ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٤٠
 فعالة للنظر يف شكاوى األشخاص      إجراءاتوضع  : السيئة، تعطي األولوية للمجاالت التالية    

حملرومني من احلرية؛ والتحقيق الفوري والرتيه والفعال يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بـسوء              ا
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املعاملة؛ ومحاية ضحايا املعاملة السيئة ومنحهم تعويضات وإعادة تأهيلهم؛ وحتـسني نظـم             
الرصد الداخلي واخلارجي للكشف يف وقت مبكر عن املعامالت السيئة يف مرافق االحتجاز             

 وضع  حالياًوجيري  . ء قدرات املؤسسات احلكومية واملؤسسات األخرى املعنية      ومنعها؛ وبنا 
  .٢٠١٠ اليت ستكتمل يف هناية عام ٢٠١٣-٢٠١١خطة العمل للفترة 

، مت تعيني مكتب املدافع العام بوصفه اآللية الوقائية الوطنية مبوجب           ٢٠٠٨ويف عام     -٤١
ب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة   الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية منع التعذي     

وأقر برملان جورجيا تعديالت قانونية هامة هبدف متكني املدافع         . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
يف  -  إدارة الوقاية والرصـد    - وأنشئ الفريق الوقائي اخلاص   . العام من السلطة واملهام الالزمة    

مني من احلرية من أجل منع التعذيب أو املعاملة أو          مكتب املدافع العام لدراسة أوضاع احملرو     
اآللية الوقائية الوطنية تقريرها  ، نشرت٢٠١٠يونيه /ويف حزيران. العقوبة الالإنسانية أو املهينة

  .األول وأتاحته للعموم على املوقع الشبكي ملكتب املدافع العام
 العقوبـة القاسـية أو      ومينع دستور جورجيا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          -٤٢

، عّدلت جورجيـا  ٢٠٠٣ويف عام )). ٢(١٧املادة (  مطلقاً الالإنسانية أو املهينة بوصفه حقاً    
تعريف التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة لتتوافق مع املعايري الدولية، واختذت العديد مـن             

 من التعـذيب واملعاملـة       اجلنائية حلماية األشخاص   اإلجراءاتاملبادرات التشريعية يف جمال     
 مـن   ١وتعريف التعذيب مبوجب القانون اجلنائي يف جورجيا يتفق وأحكام املـادة            . السيئة

اتفاقية األمم املتحدة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              
ذيب أو التهديد بالتعـذيب أو      وجترِّم القوانني اجلورجية احلالية مرتكيب جرائم التع      . أو املهينة 

  .املعاملة الالإنسانية أو املهينة
وإدارة التحقيقات التابعة ملكتب رئيس هيئة املُّدعني هي وحدها اليت تشرف علـى               -٤٣

التحقيق يف جرائم التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة، الذي يقوم به املسؤولون عن إنفاذ              
فيشرف عليها مكتب    تعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة األخرى    أّما مجيع جرائم ال   . القانون

  .املدعي العام
وتنص القوانني اجلورجية على وجوب حصول ضحايا التعذيب على تعويض عمـا              -٤٤

 للتعويض عـن     من القانون املدين اليت توفر أساساً      ٤١٣ املادة   ال سيما يلحق هبم من ضرر،     
 اجلنائيـة علـى     اإلجراءات من قانون    ٩٢ ذلك، تنص املادة      عن وفضالً. اخلسائر غري املالية  

إدارية لطلب احلصول على تعويض عن أضرار حلقت بالـضحية          /مكانية رفع دعوى مدنية   إ
  .خالل الدعاوى اجلنائية أو نتيجة حلكم غري قانوين يصدر عن حمكمة
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  السياسيةحرية التعبري، والدين، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلقوق   -جيم   
إن حرية التعبري وحرية الصحافة مضمونتان مبوجب الدستور والقوانني األخرى ذات           -٤٥

وقد اُتخذت  . يزال تعزيز حرية وسائط اإلعالم والتعددية من األولويات احلكومية         وال. الصلة
  .خطوات هامة يف هذا الصدد

 لقائمة طويلـة    امناً، صدر قانون حرية الكالم والتعبري ض      ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران   -٤٦
ومن النقاط البارزة فيه حذف القذف من قائمة اجلـرائم؛ والتمييـز            . من احلريات الصحفية  

بوضوح بني املواطنني العامة واملواطنني العاديني يف دعاوى القذف؛ ومحاية املنشورات مـن             
 لكفالـة   جراءات الالزمـة  إلختذ ا ا على أن يثبت أنه      دعاوى القذف طاملا كان الناشر قادراً     

فـإن أصـحاب     وعالوة على ذلك،  .  كاهل املدعي  إىلوهكذا انتقل عبء اإلثبات     . الدقة
فقـانون حريـة    . وسائط اإلعالم هم املسؤولون فقط أمام احملاكم وليس فرادى الصحفيني         

الكالم والتعبري حيمي الصحفيني ليس فقط من الدولة بل وكذلك من اخلواص أو الكيانـات               
صحفييني رفع دعاوى على حمرري أو مـالكي الـصحف يف حـاالت             وبإمكان ال . اخلاصة

  .ط غري مشروع عليهمغترهيبهم أو ممارسة ض
ومل يُعد بعد بإمكان احملاكم، وال احملققني واملدعني العامني إلزام الصحفيني بالكشف              -٤٧

عن مصادر معلوماهتم، كما أنه مل يعد من املمكن مساءلة وسائط اإلعالم عن الكشف عـن       
 عن ذلك، تـستفيد    وفضالً. رار تتعلق بالدولة يف الصحافة، حصلوا عليها بطرق مشروعة        أس

، ألغت حكومة جورجيا التلفـزة      وأخرياً. الكيانات اإلعالمية اآلن من التخفيضات الضريبية     
 باحلياة يديره جملس من املـواطنني        للبث نابضاً   عاماً اخلاضعة للرقابة احلكومية وأنشأت كياناً    

  .، وهو أول كيان من نوعه يف االحتاد السوفيايت سابقاًاجلورجيني
، أوقفت حكومة جورجيا دعمها املايل للعديد من الصحف وسنت          ٢٠٠٤ويف عام     -٤٨
 إىلومبوجب هذا القانون حتولت اهليئة احلكومية للتلفزة واإلذاعـة        .  بشأن البث   جديداً قانوناً

ث اإلذاعي على ضمانات تتعلق باالستقالل      وينص القانون بشأن الب   . إذاعة جورجيا العمومية  
  .التحريري واإلداري واملايل للبث اإلذاعي العام

 هلذه  ووفقاً. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٥اإلذاعي يف  وعّدل الربملان قانون البث     -٤٩
 يف املائة مـن     ٠,١٢عن  " ال يقل "التعديالت، ُحددت ميزانية إذاعة جورجيا العمومية مببلغ        

، أي أهنا    دائماً  مالياً ويوفر هذا التعديل إلذاعة جورجيا العمومية ضماناً      . لي اإلمجايل الناتج احمل 
ـ           ـ التعوي إىلسوف ال تضطر     . زمالل على حسن نية احلكومة للحصول علـى التمويـل ال

 حبرية وسائط اإلعالم هبذا التعـديل،       اون يف أوروبا املعين   ـورحب ممثل منظمة األمن والتع    
"  وقدرة علـى خدمـة اجلمهـور       التلفزة العمومية أكثر استقالالً   "ا  ـعلهوأشاد جبورجيا جل  

)http://www.osce.org/fom/item_1_42400.html.(  
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وسلط ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم األضواء يف               -٥٠
سائط اإلعالم، الذي    على االجتاهات اإلجيابية يف تنوع و      )٢٠١٠مارس  /آذار(تقريره العادي   

طلقـت  أفرباير،  /ويف شباط ".  على مستوى التنوع   إن اإلعالم التلفزي حيرز تقدماً    "ذكر فيه   
القناة السياسية اخلاصة، اليت ُيطلق عليها تسمية القناة الثانية، وقد صممت على غرار القنـاة               

لثانية تغطية هنائيـة  وتقدم القناة ا.  الربيطانيةBBC Parliamentوقناة  US C-SPANاألمريكية 
 متساوية جلميع األحزاب واجملموعات الـسياسية       لألنشطة السياسية لألحزاب، وتتيح فرصاً    

 عن ذلك، تقدم القناة تغطية حيـة        وفضالً. لإلعراب عن وجهات نظرها السياسية للجمهور     
  .كاملة ملداوالت الربملان

 نـضج وسـائط     لى ع ٢٠١٠ مايو/وبرهنت االنتخابات احمللية اليت ُعقدت يف أيار        -٥١
 للتقرير النهائي لبعثة مراقبة     وفقاً. اإلعالم اجلورجية يف تقدمي تغطية تعددية للحملة االنتخابية       

االنتخابات التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق           
لقة باالنتخابات خالل احلملة    تبثّ وسائط اإلعالم جمموعة متنوعة من الربامج املتع       "اإلنسان  

وقدمت إذاعة  . االنتخابية، تشمل املناقشات، وهو ما يساعد املقترعني على االختيار املستنري         
..] .. [جورجيا العمومية صورة شاملة متوازنة عن احلملة االنتخابية يف نـشرهتا اإلخباريـة       

م على اهلواء مباشرة، الذي     واستخدم املتنافسون يف االنتخابات بصورة مكثفة الوقت املتاح هل        
  ."خصصته هلم اإلذاعات العامة واخلاصة

، اعتمدت اللجنة اجلورجية لالتصاالت الوطنية مدونة قواعد ٢٠٠٩مارس /آذارويف    -٥٢
وتؤكد املدونة على شرط تقدمي احملطات ألخبـار        . سلوك للعاملني يف حمطات البث اإلذاعي     

فالة امتثال هذه املعايري، أنشأ بالفعل ثلـث حمطـات          ولك. دقيقة ومتوازنة وتعددية وأخالقية   
البث اإلذاعي املرخص هلا آليات تنظيمية خاصة هبا، وهو ما يعزز اإلبالغ املهين واألخالقـي    

ونتيجة لذلك، قامت إذاعة جورجيا العمومية بوضع لوائحها . وكذلك استقالل حمطات البثّ
، BBCاء من هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة         وآلية الرصد اخلاصة هبا، مستفيدة من مشورة خرب       

 ملدونة قواعد السلوك واملبادئ التوجيهية اليت وضعها خرباء         وعّدلت سياستها التحريرية وفقاً   
  .هيئة اإلذاعة الربيطانية

واللجنة اجلورجية لالتصاالت الوطنية هي اهليئة التنظيمية اليت تشرف على الترخيص             -٥٣
 مشغل إذاعة وتلفزة حرة حاصلني على تراخيص بث         ٤٥ عن   وهناك ما يزيد  . بعمليات البث 

املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري بـشأن قطـاع          للدراسة اليت أجراها   وفقاًو. يف جورجيا 
كـان تقـدير    ) بلدان رابطة الدول املـستقلة واالحتـاد األورويب       (  بلداً ٢٩االتصاالت يف   

  .االستقالل التنظيمي يف جورجيا عالياً
 حبرية التعبري، وحرية الرأي، وحرية الضمري،       )١٩ و ١٤املادتان  (ف الدستور   ويعتر  -٥٤

 اإلجـراءات وهذه احلريات مضمنة أيضاً يف القانون اجلنائي وقانون         . وحرية املعتقد والدين  
.  من القانون اجلنـائي    ١٤٢واملبدأ الدستوري املذكور أعالة مكفول مبوجب املادة        . املدنية
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، اليت تنص على جترمي أي عمل       )١( اجلديدة ١٤٢، بدأ نفاذ املادة     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٦ويف  
أو تقصري ُيرتكب لغرض احلث على العداء أو الرتاع على أسس إثنية أو عرقيـة، وكـذلك                 

 على أساس العرق أو لون البشرة       اإلنسانالتقييد، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، من حقوق         
  .ية أو الوطنية، أو حماباة أي فرد لألسباب املبينة أعالهأو األصل االجتماعي أو اهلوية اإلثن

      وينص القانون اجلورجي على جترمي التدخل غري املشروع يف أداء الـشعائر الدينيـة                -٥٥
مبا يف ذلك التدخل يف أداء الصالة أو احلقوق أو العادات الدينية األخرى عن طريق استعمال                

  . طريق إهانة الشعور الديين للمؤمننيالعنف أو التهديد باستعماله أو عن
 معابد  ١٠ وغرفة صالة للمسلمني، و     مسجداً ٢٨٦وتشمل دور العبادة يف جورجيا        -٥٦

 كنائس إجنيلية لوثرييـة     ٣ كنيسة كاثوليكية، و   ١٤ كنيسة رسولية أرمينية، و    ٣٢لليهود، و 
   . عن أماكن العبادة التابعة للديانات األخرىفضالً
 العمومية للطالب الفرصة ملتابعة دورة دراسية اختيارية عن الدين يف           وتوفر املدارس   -٥٧

 مبادئ عدم التمييز، واحلياد، والتنوع،      إىلوتستند الكتب املدرسية    . جتماعيةالإطار العلوم ا  
وجتدر أيـضاً اإلشـارة أن      . وهذا جزء من دورة دراسية غري إلزامية      . وتعدد وجهات النظر  

ومتنعها أيضاً من استعمال أي     . عليم الشعائر أو االحتفاالت الدينية    الدولة حتظر على املدارس ت    
  ).قانون جورجيا بشأن التعليم العام(رموز دينية ألغراض تعليمية 

وتنص مدونة قواعد السلوك صراحة على أن على حمطات البث اإلذاعي أن تـسعى               -٥٨
ب النمطية؛ وذكر األشخاص     تفادي التصرحيات غري الدقيقة أو املضللة اليت تشجع القوال         إىل

 حقائق من   إىلمع اإلشارة دون مربر خللفياهتم اإلثنية أو الدينية، أو إطالق ادعاءات ال تستند              
واإلذاعة العمومية جمربة على أن تراعـي يف براجمهـا          . شأهنا أن حتث على التمييز أو العنف      
  .التنوع اإلثين والثقايف وللغوي والّديين

عيات يكفلها الدستور والقوانني ذات الصلة األخرى وكـذلك         وحرية تكوين اجلم    -٥٩
  . تعزيز منو اجملتمع املدينإىلخمتلف املبادرات الرامية 

 على القانون املـدين والتـشريعات ذات        راًـوبفضل التعديالت اليت أجريت مؤخ      -٦٠
 ىلإ اليت ال تـسعى      )غري احلكومية ( عملية تسجيل املنظمات     تيسرت كثرياً ) ٢٠٠٩(الصلة  

 موحدة لتلبية مجيع االحتياجات، مما جيعل تسجيل أي منظمة          إجراءاتالربح، وذلك بتطبيق    
وأنشئت داخل املؤسسات احلكومية آليـات  .  فقط واحداًغري حكومية جديدة يستغرق يوماً  

  .خمتلقة للتنسيق واملشاركة لتمكني اجملتمع املدين من املشاركة يف عملية صنع القرارات
، أنشئ صندوق تنمية املؤسسات املدنية، مبوجب مبادرة رئاسية يف          ٢٠٠٩ ويف عام   - ٦١

 جمموعة عريضة من املنظمـات      إىل ٢٠٠٩ منحة يف عام     ٩١وقدم الصندوق   . يونيه/حزيران
  .غري احلكومية واجملموعات املنفذة ملبادرات يف مجيع أحناء جورجيا
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لقانون املتعلق حبرية التجمـع     وُيحدد ا .  من الدستور حرية التجمع    ٢٥وتكفل املادة     -٦٢
  . اإلطار التشريعي هلذه احلرية األساسية١٩٩٨والتظاهر لعام 

وتتعاون السلطات اجلورجية مع جلنة البندقية هبدف كفالة مطابقة القانون اجلورجي             -٦٣
وقالت اللجنة يف الرأي املؤقت الذي اعتمدته   . ألفضل املعايري الدولية فيما يتعلق حبرية التجمع      

إن جلنة البندقية ترحب مبشاريع :" ٢٠١٠يونيه / دورهتا الثانية والثمانني املعقودة يف حزيرانيف
التعديالت اليت أعدهتا السلطات اجلورجية استجابة للتعليقات السابقة اليت أبـداها مقـررو             

ة يف  عليه، املعتمد  اللجنة بشأن القانون املتعلق حبرية التجمع والتظاهرات والتعديالت املدخلة        
مكانية ممارسة حريـة    إ يف    كبرياً ومشاريع التعديالت اجلديدة متثل حتسناً    . ٢٠٠٩يوليه  /متوز

واآلن، يعكف برملان جورجيا على النظر يف توصيات أخرى صـادرة           ". التجمع يف جورجيا  
  .عن جلنة البندقية هبدف إعداد نسخة هنائية للتعديالت اليت سيعتمدها خالل دورة اخلريف

ية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع خرباء دوليني، بوضـع        ميت أكاد وقام  -٦٤
منهج دراسي خاص مكرس للتعامل مع احلشود، موجه هليئات إنفاذ القانون هبدف كفالـة              

  .اإلنساناالحترام الكامل حلقوق 
، ٢٠٠٩ديسمرب  /ومت تعديل القانون االنتخايب العام بصورة جوهرية يف كانون األول           -٦٥

مكتـب  /بناء على بعض التوصيات السابقة اليت قدمتها منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا          
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وجلنة البندقية ومؤمتر السلطات احملليـة واإلقليميـة      

وتضمنت األحكام اجلديدة االنتخاب املباشر لعمدة تبيليسي، وقـسمة         . التابع جمللس أوروبا  
  .للجنة املركزية لالنتخابات بني املعارضة واحلزب احلاكم، ومتويل األحزاب السياسيةمقاعد ا

 خطوة هامة يف جمـال      ٢٠١٠مايو  / أيار ٣٠وكانت االنتخابات احمللية املعقودة يف        -٦٦
الدميقراطيـة    على تطور   هاماً وكانت هذه االنتخابات مؤشراً   . تطور الدميقراطية يف جورجيا   

وكانت تلـك هـي أول مـّرة        . مجيع املراقبني الدوليني واحملليني تقريباً    يف جورجيا يف نظر     
وكانـت  .  بني املرشحني ملنصب عمدة تبيليسي      تلفزياً تستضيف فيها اإلذاعة العمومية نقاشاً    

 هذا املنصب نتائج االنتخابات     إىلأيضاً أول مرة يقبل فيها املرشحون الذين خسروا السباق          
وختللت .  وتعّهدوا بالتعاون مع العمدة املنتخبجيها عن قبول النتائوأدلوا بتصرحيات أعربوا ف   

وكـان ذلـك    . احلملة االنتخابية مناقشات للمسائل املطروحة ومحالت على أساس القضايا        
 ون فيها سابقاً أشاهدا على حتول رئيسي يف الثقافة السياسية يف جورجيا، اليت كان الناس يلج            

  . من خوض غمار االنتخاباتارع عوضاً اخلروج يف مظاهرات يف الشوإىل
وبعد االنتخابات مباشرة، تعهدت مجيع األحزاب السياسية الرئيسية، مبا فيها احلزب             -٦٧

احلاكم، على التكاتف من أجل مواصلة اإلصالح االنتخايب وزيادة حتسني البيئة االنتخابيـة             
 أخذ التوصيات اليت قدمتها  ومناقشة إجراء تعديالت جديدة على قانون االنتخابات العام، مع        

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان، وجلنـة        /منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
  .البندقية وسائر املنظمات املراقبة



A/HRC/WG.6/10/GEO/1 

15 GE.10-17198 

. وتنص القوانني اجلورجية املتعلقة باألحزاب السياسية على أن الدولة هي املمولة هلا             -٦٨
 أزداد التمويل   ٢٠٠٩على قانون متويل األحزاب لعام       وبفضل التعديالت اليت أجريت مؤخراً    

 عن ذلك، مت اعتماد شـكل       فضالًو. املقدم ألحزاب املعارضة واخنفض متويل احلزب احلاكم      
وعالوة على . جديد من أشكال التمويل هبدف دعم أنشطة اجملتمع املدين واألحزاب السياسية     

األحزاب اليت حتصل علـى     (عارضة املؤهلة    للقانون االنتخايب، ُتمنح األحزاب امل     وفقاًذلك، و 
  .  للبث التلفزيوين اجملاين وقتاً)احلد األدىن من التأييد السياسي

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -دال   
.  خالل الـسنوات األخـرية      كبرياً حققت جورجيا يف جمال مكافحة الفساد تقدماً        -٦٩

 التعليم والقضاء والسجون، والـشرطة      وُنفذت اصالحات أساسية ملكافحة الفساد يف نظم      
 الشفافية يف املؤسسات العامة ومساءلتها أمـام        اإلصالحاتوعززت  . والقطاع العام بكامله  

جمموعـة   وأشارت املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيهـا         . اجملتمع
قتصادي، يف تقاريرها وتقييماهتا    الدول املناهضة للفساد ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال        

ملنظمة الـشفافية     للرقم القياسي للكشف عن الفساد     وفقاًو.  إحراز تقدم يف هذا الصدد     إىل
وهـذه  . ٢٠٠٩-٢٠٠٣ يف الفترة    ٦٦ الرتبة   إىل ١٢٤الدولية، انتقلت جورجيا من الرتبة       

  .القفزة يف الترتيب اجناز مل يسبق له مثيل
 املشترك بني الوكاالت املعين مبكافحة الفساد تنسيق ورصـد          ويتوىل جملس التنسيق    -٧٠

 استراتيجية جورجيا ملكافحـة     وجدد اجمللس مؤخراً  . التنفيذ الناجح جلهود مكافحة الفساد    
وتتمثل أولوياته احلالية يف حترير القطاعني العـام        . الفساد، واعتمد خطة عمل تنفيذية جديدة     

دل ووضع تشريعات ملكافحة الفساد، ومنع الفـساد        واخلاص من الفساد، وحتسني إقامة الع     
وجورجيا طرف أيضاً يف شبكة مكافحة      . وحتسني اآلليات املنظمة لتمويل األحزاب السياسية     

  .الفساد ألوروبا الشرقية ووسط آسيا
نفاق احلكومي على الرعاية االجتماعية ميثل حصة متزايدة مـن ميزانيـة            إلوبات ا   -٧١

 ٢٠٠٨ أضعاف يف عـام      ١٠نفاق احلكومي على الرعاية االجتماعية      إلفقد ازداد ا  . الدولة
 هي أكثر امليزانيات توجهـا  ٢٠٠٩وكانت ميزانية عام    ).  يف املائة من جمموع النفقات     ٢٠(

  . يف املائة٢٥خلدمة اجملتمع، كما أنه من املقرر أن تبلغ نسبة االنفاق على الرعاية االجتماعية 
عدة الطبية لصاحل السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقـر    وبدأ تنفيذ برنامج املسا     - ٧٢

 واملـشردين يف    أي األسر املسجلة يف قاعدة البيانات املوحدة لألسر غري احملمية اجتماعياً          (
، أطلقت جورجيا الربنـامج احلكـومي   ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٦يوليه  / منذ متوز  )الداخل

ومن حق املـشمولني    . بشأن الرعاية الصحية اجملانية يف حاالت الطوارئ والتأمني الصحي        
.  مرة كـل شـهرين     )ممارس عام (بالتأمني الصحي احلصول على خدمات طبيب األسرة        
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وتغطي خطة التأمني أيضاً خدمات رعاية األمومة، والعمليـات اجلراحيـة يف حـاالت              
  .طوارئ، والعالج الثابتال

، ٢٠٠٩ لتقييم منظمة الصحة العاملية ألداء النظام الصحي يف جورجيا يف عام             وفقاًو  -٧٣
، تبلغ نسبة الـسكان الـذين       وإمجاالً. هناك توزيع جغرايف جيد للمرافق الطبية يف جورجيا       

 ٨٠قيقة،   د ٣٠ املرافق الطبية، حيث يستطيعون رؤية طبيب يف غضون          إىلبإمكاهنم الوصول   
 طبيـب يف  إىلوحىت يف املناطق الريفية، فإن نسبة السكان الذين ميكنهم الوصـول  . يف املائة 
وعلى الرغم من أنه حتدث بعض املشاكل فيما يتعلق         .  يف املائة  ٧٢ دقيقة تزيد عن     ٣٠غضون  

 يف   طبيـب  إىل املرافق الطبية يف املناطق اجلغرافية املعزولة، فإن هدف الوصول           إىلبالوصول  
  . دقيقة قد حتقق بالنسبة ملعظم السكان يف جورجيا٣٠غضون 

، وقّعت جورجيا على اتفاقية األمم املتحـدة حلقـوق          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٠ويف    -٧٤
، أنشئ مركز حقوق األشـخاص ذوي       ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول . األشخاص ذوي اإلعاقة  

ان مفهوم االندماج االجتمـاعي     ، أقر الربمل  ٢٠٠٨ويف عام   . اإلعاقة يف مكتب املدافع العام    
وينص هذا املفهوم على إشراك ذوي اإلعاقة يف عمليـة التنميـة            . لألشخاص ذوي اإلعاقة  

، ٢٠٠٩ديـسمرب   /ويف كانون األول  . االجتماعية واالقتصادية، ويف احلياة السياسية والثقافية     
ل احلكوميـة   أنشأت حكومة جورجيا جملس التنسيق املعين برصد وتنسيق وتنفيذ خطة العم          

 بشأن االندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، اليت اعتمـدهتا          ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  
وهي خطة تتفق وبرنامج العمل العاملي املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة والصكوك           . احلكومة

  .الدولية األخرى
حـة  ويف إطار اإلصالحات احلالية، أعطت وزارة التعليم والعلوم األولويـة إلتا            - ٧٥

 كفالة الوصول خطـوة  إىلوهتدف الوزارة . أمكانية التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالتعليم    
وتشجع املدارس على   .  التعليم الشامل يف مجيع املدارس يف كامل أحناء جورجيا         إىل هخطو

  مع الوزارة النروجيية    وثيقاً وتتعاون الوزارة تعاوناً  . هتيئة بيئة مالئمة لتطوير التعليم الشامل     
  .للتعليم والبحث

ففي .  بعملية تعزيز أشكال احلوار االجتماعي      فائقاً وتويل احلكومة اجلورجية اهتماماً     -٧٦
، مت توقيع مذكرة بـني وزارة العمـل والـصحة والـشؤون     ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

 االجتماعية، واحتاد النقابات اجلورجية والرابطة اجلورجية ألرباب العمل، تتضمن أحكامـاً          
ويف . نص على الشروع يف إضفاء الطابع املؤسسي على احلوار االجتمـاعي يف جورجيـا             ت

، مت عقد اجتماع مائدة مستديرة بني وفد تابع ملنظمة العمـل            ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
واتفق . الدولية، وممثلني للحكومة واحتاد النقابات اجلورجية والرابطة اجلورجية ألرباب العمل         

مواصلة تعزيز التعاون بني منظمة العمل الدوليـة واحلكومـة          : سائل التالية األطراف على امل  
اجلورجية؛ وتعزيز احلوار االجتماعي يف جورجيا بشأن القضايا املتعلقة بقانون العمل لتبـادل   

، أصـدر   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف  . اآلراء بني احلكومة وأرباب العمل والعمال     
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وعمـل  .  الذي أنشأ به جلنة الشراكة االجتماعية الثالثيـة        N335م  رئيس الوزراء املرسوم رق   
لوضـع   استشاري تابع ملنظمة العمل الدولية مع ممثلي كل شريك اجتماعي على حدة            خبري

نظام أساسي للجنة شراكة اجتماعية ثالثية تعمل على إضفاء الطابع املؤسسي على احلـوار              
 أنشئت أمانة اللجنة الثالثية لدعم التعـاون        ،٢٠١٠مايو  /ويف أيار . االجتماعي يف جورجيا  

وأعدت شكل احلوار االجتماعي الرمسي ملعاجلـة       . الفعال واملثمر بني الشركاء االجتماعيني    
  .مجيع املشاغل اليت يثريها الشركاء االجتماعيون وإجياد حلول هلا يقبلها اجلميع

  حقوق الطفل  -هاء   
طفل وكذلك يف الربوتوكول االختيـاري     جورجيا دولة طرف يف اتفاقية حقوق ال        -٧٧

امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد               
، أصبحت رعاية الطفل حتت مسؤولية وزارة العمل     ٢٠٠٩يناير  /ومنذ كانون الثاين  . اإلباحية

  .والصحة والشؤون االجتماعية
فل ليتجاوز املفهوم احملدد يف اتفاقية حقوق الطفـل         ويتسع نطاق مفهوم رعاية الط      -٧٨

  .ويشمل أولئك الذين هم دون سن الثامنة عشرة
 لدستور جورجيا وقانون التعليم العام، توفر الدولة التعليم العام وتكفل وصول وفقاًو  -٧٩

م على   من قانون التعلي   ٢٢وتنص املادة   .  التعليم على قدم املساواة كامل حياهتم      إىلاملواطنني  
ومتـّول تعلـيم التالميـذ يف    .  كامل املرحلة الثانويـة لأن الدولة هي اليت توفر التعليم خال  
  . سنة١٢مؤسسات التعليم العام على مدى 

 الصادر  N869وأقّرت احلكومة خطة عمل بشأن رعاية الطفل مبوجب املرسوم رقم             -٨٠
، أنشأت وزارة العمـل     ويف إطار تنفيذ خطة العمل    . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف  

والصحة والشؤون االجتماعية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الداخلية، مبوجب األوامـر           
ومتثل هذه اآلليـة    . ٢٠١٠مايو  /يف أيار " آلية إحالة الطفل   " N152/N-N496-N45املشتركة  

ـ   إىلأداة فعالة حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف وإحالتهم           ة واحلكوميـة    الدوائر احمللي
وتشرف هذه اآللية على عمل اجلهات صاحبة املصلحة املتعددة، هـي الـشرطة             . املختصة

ووكاالت اخلدمات االجتماعية، واملدارس، واملؤسسات اليت تعىن بشؤون الطفل ومراكـز           
  .الرعاية النهارية، ومراكز إيواء اجملموعات الصغرية، واملرافق الطبية

بـرامج  "وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعيـة       ، اعتمدت   ٢٠٠٩ويف عام     -٨١
، اليت تشمل إنشاء قاعدة بيانات وإجراء التحليالت ذات الصلة للمعلومـات            "رعاية الطفل 

وتتطلـب إدارة قاعـدة     . الشاملة املتعلقة بإحالة األطفال ضحايا العنف أو املعرضني للخطر        
لية واحلكومية املعنية، وهـي تـساعد       البيانات هذه التعاون الكامل بني مجيع الوكاالت احمل       

  .كذلك أصحاب املصلحة على وضع تدابري فعالة ملكافحة العنف ضد األطفال يف جورجيا
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وجيري دعم هـذه    . وأقرت احلكومة سياسة إخراج األطفال من مؤسسات الرعاية         -٨٢
 طفل  ٥ ٠٠٠فقد ناهز جمموع عدد األطفال يف املؤسسات        . متعددة املبادرة من خالل تدابري   

ويبدو أن إعادة إدماج األطفال     . ٢٠١٠ طفل يف عام     ١ ١٠٢ إىل، واخنفض   ٢٠٠٠يف عام   
وميكن تتبع تزايد أعـداد     .  اجملتمع إىليف األسر اليت ولدوا فيها من الوسائل الفعالة إلعادهتم          

  . اليت اُتخذت يف املرحلة املبكرةاإلجراءاتاألطفال الذين أخرجوا من املؤسسات من خالل 
وبالنسبة لألطفال املاكثني يف مؤسسات رعاية الطفولة، فقـد نفـذت احلكومـة               -٨٣
صالحات هامة من خالل إنشاء وكالة حكومية جديدة خلدمات اهلوية لألشـخاص ذوي             إ

 الصادر  N428/Nمبوجب األمر   (اإلعاقة، وكبار السن واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية         
. )٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٥ االجتماعية، املؤرخ    عن وزارة العمل والصحة والشؤون    

تقدمي الرعاية اجليدة لألطفال املقيمني يف املؤسـسات         واختذت الوكالة تدابري منسقة لكفالة    
  .احلكومية وحتسني أوضاعهم املعيشية

 ٥١من  (وازداد أيضاً عدد املرشدين االجتماعيني خالل فترة األربع سنوات األخرية             -٨٤
  . يف دور اليتامى طفال٢ً ٦٦٦وقد جنح املرشدون يف منع وضع . )٢٠٠ إىل
، نفذت وزارة العمل والـصحة والـشؤون        ٢٠١٠مارس  /آذار -فرباير/ويف شباط   -٨٥

.  مؤسـسة  ٢٤االجتماعية عملية رفع مستوى مؤسسات رعاية الطفل املتبقية والبالغ عددها           
اءات ومؤهالت مجيـع املـوظفني      ولتقدير طاقة هذه املؤسسات، أجرت الوزارة تقييما لكف       

منظمات غري حكومية مثل التحالف      وشارك يف هذا التقييم   . ) مهين ٦٠٠زهاء  (العاملني هبا   
 EveryChild ومنظمـة  First Stepالدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمة أطفال جورجيا، ومنظمة 

ريب يف جمـال بنـاء       للتـد  واقترحت هذه املنظمات برناجماً   . واملنظمة الدولية للرؤية العاملية   
  .املدرسني، وأشرفت على تنفيذه/القدرات موجه ملقدمي الرعاية

وبدعم من االحتاد األورويب ملشروع إصالح رعاية الطفل، مت إنشاء خدمات جمتمعية              -٨٦
ويف وقـت الحـق، حتققـت       . منوذجية يف مدينيت كوتايسي وتياليف يف جورجيا      ) كاملة(

خفض عدد امللـتحقني    : ٢٠٠٩-٢٠٠٦موذجية خالل الفترة    األهداف التالية يف املواقع الن    
 يف املائة من األطفال املهـددين بالفـصل،         ٩٥,٥ يف املائة، ونقل     ٦٠,٣باملؤسسات بنسبة   

 عن ذلـك،    فضالًو.  اخلدمة االجتماعية، من النظام احلكومي للرعاية املؤسسية       إىلواحملالني  
  .)٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦املطبقة منذ (فل قدمت اليونيسيف الدعم لتنفيذ معايري رعاية الط

 أجنزت املرحلة األوىل من     ،، وبالتعاون مع املنظمات الدولية    ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -٨٧
  تابعـاً   قطاعـاً  ١٦ و    حكومياً  قطاعاً ٢١يف  (معايري االختبار املتعلقة خبدمات رعاية الطفل       

جمال رعاية الطفـل علـى       يعملون يف     موظفاً ١٨٧ومت تدريب   ). للمنظمات غري احلكومية  
 ذلك، مت وضع واعتماد مبادئ توجيهية سهلة االستعمال         إىلوباإلضافة  . معايري رعاية الطفل  

وانطلقت املرحلـة الثانيـة مـن       ). قام الفريق العامل املعين باملعايري بصياغة املعايري املنقحة       (
  .٢٠٠٨فرباير /االختبار يف حلقة دراسية ُعقدت يف شباط
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ة ملواجهة التحديات القائمـة     ـارة العمل والصحة والشؤون االجتماعي    وختطط وز   -٨٨
فيما يتعلق بتحسني رفاه الطفل يف جورجيا، أي جمال تغطية اخلدمات االجتماعية ونوعيتـها              

رع وتقدمي اخلدمات هلـم؛     ا؛ وتسجيل أطفال الشو   ) بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة    ال سيما (
 اإلصالحات رفاه الطفل وتنفيذها؛ وتنسيق ورصد       ةـط أنشط ـومشاركة األطفال يف ختطي   
مشاركة أو عدم مشاركة الوكاالت احلكومية وغري احلكومية         رـيف جمال رفاه الطفل، وتقري    

  .اإلصالحاتيف 

  حقوق املرأة  -واو   
، الـذي   ٢٠١٠مـارس   /آذاراعتمد برملان جورجيا قانون املساواة بني اجلنسني يف           -٨٩

ويـنص  . ة للمرأة، وتعزيز أمن املرأة، وزيادة مشاركتها السياسية       ينص على إنشاء آلية وطني    
 إىلويستند هذا القـانون     . أيضاً على مراعاة احلكومة للمنظور اجلنساين يف التخطيط وامليزنة        

  .٢٠٠٦مفهوم الدولة للمساواة بني اجلنسني الذي وضعته يف عام 
وينص القـانون   . أة يف احلقوق  ويؤيد دستور جورجيا مبدأ املساواة بني الرجل واملر         -٩٠

 سنة لكل   ١٨ بعلى وجوب موافقة الزوجني كليهما على الزواج وحيدد السن الدنيا للزواج            
.  سنة ١٦ من سن    ويف احلاالت االستثنائية، ميكن الترخيص بالزواج ابتداءً      . من الرجل واملرأة  

وللمرأة ما للرجل   . بويةويكفل القانون تساوي املرأة والرجل يف احلقوق املتعلقة بالسلطة األ         
. من حقوق فيما يتعلق بامللكية، وليس هناك أي متييز بني الرجل واملـرأة يف ملكيـة األرض          

وتتساوى املرأة والرجل أيضاً يف احلق يف امللكية غري ملكية األرض، كما يتساوى الزوجان يف    
قسم األموال بالتساوي بـني     أّما يف املرياث، فتُ   . احلقوق القانونية يف امللكية املشتركة بينهما     

  .البنات والبنني
وأنشأ الربملان اجمللس االستشاري للمساواة بني اجلنسني، الذي أذن له بوضع خطـة       -٩١

ويترأس نائب رئيس الربملان اجمللس االستشاري للمساواة       . عمل تتعلق باملساواة بني اجلنسني    
ان وكذلك ممثلني من اجلهاز التنفيذي      بني اجلنسني الذي يضم من بني أعضائه أعضاء يف الربمل         

، أصبح اجمللـس    ٢٠٠٩ويف هناية عام    . ع العام واملنظمات غري احلكومية    ـومن مكتب املداف  
  .هيئة دائمة

وقام اجمللس االستشاري للمساواة بني اجلنسني بوضع خطة عمل للمـساواة بـني               -٩٢
تبادل املعلومات بـني    : ةوتركز اخلطة على األهداف التالي    . ٢٠٠٩-٢٠٠٧اجلنسني للفترة   

الوكاالت احلكومية بشأن تنفيذ األنشطة املدرجة ضمن خطة العمل؛ وإذكاء وعي اجلمهور            
بشأن املساواة بني اجلنسني عن طريق تعميم املعلومات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية؛ ومناقـشة             

الب النمطية اجلنـسانية    القضايا اجلنسانية يف الربامج التلفزيونية واإلذاعية؛ والتخلي عن القو        
إدراج :  املساواة بني اجلنسني يف خمتلف مستويات التعليم       إىلواألخذ باآلراء اجلديدة الداعية     

القضايا اجلنسانية يف املعايري التعليمية لوزارة التعليم والعلوم ووضع مناهج تعليميـة للفتيـان              
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نصر التربية اجلنسانية يف نظـام      والفتيات تراعى فيها أوجه الفرق واملساواة بينهم، وإدراج ع        
  .التعلم على مدى احلياة اخلاص باملدرسني

 على األمر بإنـشاء    N625، نّص املرسوم الرئاسي     ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    -٩٣
ة ظاهرة العنف املرتيل وتنـسيق أنـشطة الـوزارات          ـجملس مشترك بني الوكاالت ملعاجل    
د هذا اجمللس خطة العمل الوطنية ملكافحة العنـف         وأع. واملنظمات غري احلكومية ملكافحتها   

وعلى أساس هذه اخلطة،    . ، وحصل على موافقة الرئاسة عليها     ٢٠١٠-٢٠٠٩املرتيل للفترة   
  .٢٠٠٩مت تنقيح قانون مقاومة العنف املرتيل يف عام 

، ٢٠٠٦وميثل قانون القضاء على العنف املرتيل ومحاية ضحاياه، املعتمـد يف عـام                -٩٤
 مبعاجلة العنف املرتيل من خالل طائفة عريضة من اخلـدمات           ، التزاماً ٢٠٠٩ يف عام    واملعدل

رية ا جانب التشريعات اجلنائية واملدنية واإلد     إىلويشكل هذا القانون،    . االجتماعية والقانونية 
  .والعديد من القوانني التشريعية ذات الصلة األساس القانوين ملكافحة العنف املرتيل

 آلية اإلحالة الوطنية، اليت هي عبارة عن مبادئ         احلكومة اجلورجية مؤخراً  واعتمدت    -٩٥
توجيهية تفصيلية تتعلق بالتعاون الفعلي بني الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكوميـة            

وتشرح آلية اإلحالة الوطنية بطريقة يسهل . احمللية واملنظمات الدولية يف مكافحة العنف املرتيل
ضايا املتعلقة بضحايا العنف املرتيل ابتداء من اللحظة اليت يـدعي فيهـا أي              فهمها مجيع الق  

ومنذ كانون  .  مرحلة إعادة إدماجه وتأهيله    إىلشخص أنه وقع ضحية للعنف املرتيل ووصوال        
جتار بالبـشر مبهمـة     ال، كُلف الصندوق احلكومي حلماية ودعم ضحايا ا       ٢٠٠٩يناير  /الثاين

  .املرتيلتوفري املأوى لضحايا العنف 
وتواصل أكادمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية تقدمي دروس عن العنف املـرتيل يف               -٩٦

 الدورة التعليمية األساسية،    إىلوباالضافة  . يةميإطار برنامج التدريب األساسي ملتدريب األكاد     
  .ريبيةتقوم املنظمات الدولية والبلدان الشريكة واملنظمات غري احلكومية بتنظيم دورات تد

  حقوق األقليات وعدم التمييز  -زاي   
كان السكان املقيمون يف إقليم جورجيا يتسمون على الدوام بتنوع إثـين وعرقـي                -٩٧

ويقوم التـاريخ   . وديين كبري، ومع ذلك جنح ممثلو هذه الفئات املختلفة من العيش يف سالم            
رمية اليت دافعها التمييز أو      على تدين معدالت اجل    الطويل من عالقات التعايش واألخوة شاهداً     

  .عدم التسامح
وتعكس قوانني جورجيا على النحو املناسب تنوع اجملتمـع، وحتـدد ضـمانات               -٩٨

  .وقد أدرجت جورجيا شرط عدم التمييز يف القوانني ذات الصلة. للمساواة وعدم التمييز
 وون اجتماعياً  من الدستور على أن مجيع املواطنني اجلورجيني متسا        ٣٨وتنص املادة     -٩٩

.  بصرف النظر عن أصلهم القومي أو العرقي، وعن ديانتهم ولغتهم وسياسياً وثقافياًواقتصادياً
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. القوميـة / األقليات اإلثنيـة   إىلوالغرض من هذه املادة هو محاية حقوق األشخاص املنتمني          
فاهتا دون أي متييز     للمبادئ والقواعد املعترف هبا عامليا، حيق هلذه األقليات أن تنمي ثقا           وفقاًو

القومية بكامل  /وتتمتع األقليات اإلثنية  . أو تدخل، وأن تتكلم لغتها يف احلياة اخلاصة والعامة        
تكلم لغتها األّم يف احليـاة      "احلقوق السياسية اليت مينحها إياها الدستور، مبا يف ذلك احلق يف            

  ".اخلاصة والعامة
التمييز بوصفه جناية يف مادة مستقلة هـي         إىلا  ـون اجلنائي جلورجي  ـويشري القان   -١٠٠
وحتظر هذه املادة أي نوع من أنواع التمييز على أساس اللـون أو العـرق أو                . ١٤٢املادة  

 االنتهاك املباشر وغري املباشـر  إىلويشري هذا احلظر . األصل اإلثين، أو القومي أو االجتماعي     
ة من العوامل املشددة    ـة أو اإلثني  ـية أو القوم  ـوتعترب األسباب العرقي  . لشرط عدم التمييز  

  . للقانون اجلنائيوفقاًفيما يتعلق مبعظم اجلرائم، 
 اإلنـسان تتوىل الشرطة محايـة حقـوق       : " لقانون جورجيا بشأن الشرطة    وفقاًو  -١٠١

جتماعي الواحلريات بصرف النظر عن األصل القومي للفرد أو ملكيته، أو أصله العرقي أو ا             
وآرائـه   لنظر عن جنسه، وسنه، ومستواه التعليمي، ولغتـه وديانتـه،   أو اإلثين، و بصرف ا    

 تنفيذ العقوبات غري    إجراءات للقانون اجلورجي بشأن     وفقاًو". السياسية أو غريها من اآلراء    
السجنية ووقف التنفيذ رهن املراقبة، من واجب املوظف العامل يف الدائرة الوطنيـة لوقـف               

 واحلريات بصرف النظر عن األصل القومي للفرد        اإلنسانوق  التنفيذ رهن املراقبة، محاية حق    
أو ملكيته، أو أصله العرقي أو األجتماعي أو اإلثين، وبصرف النظر عن جنـسه، وسـنه،                

  .وآرائه السياسية أو غريها من اآلراء ومستواه التعليمي، ولغته وديانته،
، ُيمنع ممارسة أي نوع من      )١٣املادة  ( للقانون اجلورجي بشأن التعليم العام       وفقاًو  - ١٠٢

 لقانون جورجيا بشأن التعلـيم العـايل        وفقاًو. أنواع التمييز خالل فترة التعلم يف املدارس      
، فإن من األهداف الرئيسية للتعليم العايل يف جورجيا منع مجيع أنواع التمييز يف              )٣املادة  (

  .نظام التعليم
، مت وضع برامج خاصة هبـدف تـشجيع          التعليم العايل  إىلمكانية الوصول   إولتعزيز    -١٠٣

، مت وضع برنامج ٢٠٠٨ويف عام   . الطالب من األقليات على االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل       
لدورة حتضريية يف اللغة اجلورجية للطالب من غري اجلورجيني وكذلك اختبـارات للقـدرات              

لك لتحسني مـستواهم    العامة ملساعدة طالب األقليات يف التحضري المتحانات القبول، وكذ        
وبفضل التغيريات املعتمـدة يف القـوانني،       . اللغوي وهتيئتهم الجتياز اختبارات القدرات العامة     

متكن طالب األقليات املرشحني ملرحلة التعليم العايل يف السنة نفسها من املشاركة يف امتحانات              
ة يف معدالت تسجيل طـالب      وأثرت اجلهود املبينة أعاله بصورة إجيابي     . القبول بلغتهم األصلية  

وحدد القانون بشأن التعليم العايل، بعد تعديله، حصـصا     . األقليات يف مؤسسات التعليم العايل    
عالية للمؤسسات التعليمية اليت تقبل الطالب على أساس امتحان يف القدرات العامة باللغـات              

 املؤسـسات أن ختـصص      ويعين ذلك أن على هذه    . األزيرية واألرمينية واألوسيتية واألخبازية   
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 يف  ١ يف املائة لألزربيجـانيني، و     ٥ يف املائة لألرمينيني و    ٥ دنيا للقوميات األقلية، أي      حصصاً
  . يف املائة لألخبازيني من العدد اإلمجايل للمقاعد املتاحة١املائة لألوسيتيني، و

قليات األ ، صّدقت جورجيا على اتفاقية محاية     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ويف    -١٠٤
         /ويف أيـار  . القومية، وكثّفت احلكومة عملها يف جمال السياسة احلكومية يف هـذا الـصدد            

، اعتمدت احلكومة املفهوم وخطة العمـل الـوطنيتني للتـسامح واالنـدماج             ٢٠٠٩مايو  
وخالل عملية الصياغة، أُتيحت الفرصة جلميع األطراف، مبا فيها ممثلو اجملتمـع            . االجتماعي

  . إلبداء مالحظاهتم، وتقدمي مقترحاهتم لتطرح للمناقشةاملدين
وكُلف مكتب وزير الدولة يف جورجيا مبهمة تشجيع االندماج االجتماعي جلميـع              -١٠٥

األقليات اإلثنية املقيمة يف جورجيا، وتنسيق األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا الوكـاالت              
للتسامح واالندماج االجتماعي وخطة العمل     احلكومية، واإلشراف على تنفيذ املفهوم الوطين       

 الصادر N13وهلذا الغرض، أنشئت اللجنة املشتركة بني الوكاالت مبوجب املرسوم         . التابعة له 
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣يف 

  مرحليـاً  ندماج تقريراً ال، قدم وزير الدولة ل    ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف هناية كانون األول     -١٠٦
. ليزيـة كنإل اللغات الروسية واألزيريـة واألرمينيـة وا       ىلإوُترجم التقرير   . ٢٠٠٩عن عام   

ويتضمن املفهوم الوطين وخطة العمل اخلماسية أحكاما تتعلق بدعم اللغات األصلية لألقليات            
وُتمّول املتاحف واملسارح ودور الثقافة والصحف التابعة       . اإلثنية وثقافاهتا واندماجها  /القومية

  .رة كاملةلألقليات من ميزانية الدولة بصو
وهي . ووقع مكتب املدافع العام على مذكرة تفاهم مع العديد من مؤسسات الدولة             -١٠٧

 تعزيز التعاون من أجل محاية حقوق األقليات متشيا وخطة العمل املتعلقة بالتسامح             إىلهتدف  
  .واالندماج االجتماعي

عد اليت حتتلـها    ، أصبح عدد املقا   ٢٠٠٦ونتيجة إلصالح احلكومات احمللية يف عام         -١٠٨
 مع عدد أفراد األقليات اإلثنية يف كـل منطقـة يف            قليات اإلثنية يف اجملالس البلدية متوافقاً     ألا

وباالضـافة  . وأصبح كبار مديري املدن يضّمون يف صفوفهم قادة من األقليات اإلثنية          . البلد
  .ذلك اجملالس البلدية، أصبحت األقليات حتتل مقاعد يف احلكومة املركزية كإىل

 تشجيع اجلورجية على أن تصبح لغة ثانية، تنفذ الـسلطات املعنيـة             إىلوباإلضافة    -١٠٩
 بترمجة  خاصاًوتويل اهتماماً.  تعزيز اإلملام باللغة األصلية يف أوساط األقلياتإىلسياسة هتدف 

 ٢ ٣٠٠ومـن جممـوع     .  لغات األقليات وحتسني مهارات املدرسـني      إىلالكتب املدرسية   
 مؤسسة أزيريـة،    ٢١٨ مؤسسة روسية، و   ١٤٥مؤسسات التعليم العام، هناك     مؤسسة من   

  . مدارس أوسيتية يف جورجيا بأسرها٣ مؤسسة أرمينية، ومؤسسة أوكرانية واحدة و٢٦٢و
وما فتئت وزارة التربية والعلوم تنفذ سياسة منهجية ومتسقة يف جمال تدريس لغـة                -١١٠

 عدم إملام األقليات باللغة اجلورجية بقدر - احلايل الدولة لألقليات هبدف التعويض عن النقص   
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وخالل فترة اخلمس سنوات املاضية، نفذت وزارة التربية والعلوم العديد من الربامج            . كاٍف
مرحلة ما قبـل    (تعزيز فرص تعلّم اللغة اجلورجية يف مجيع مستويات التعليم           احلكومية هبدف 

  .)املدرسة، والتعليم العام وتعليم الكبار

  املشردون داخلياً  -اء ح  
، خـالل فتـرة     لتوفري حلول طويلة األجل ومستدامة ملشاكل املـشردين داخليـاً           -١١١

 ٢ يف   التسعينات، أقّرت حكومة جورجيا االستراتيجية احلكومية بشأن املـشردين داخليـاً          
حلرب اجلورجية الروسية الـيت      ديسمرب، وعلى إثر  /ويف كانون األول  . ٢٠٠٨فرباير  /شباط

. ، مت تعديل االستراتيجية احلكومية لتشمل املشردين اجلدد       ٢٠٠٨أغسطس  /دلعت يف آب  ان
 ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة   وتستند خطة عمل تنفيذ االستراتيجية احلكومية بشأن املشردين داخلياً        

تقيـيم  يف  البنك الـدويل    / النتائج واالحتياجات ذات األولوية اليت حددهتا األمم املتحدة        إىل
فهي تشمل التدابري   . شترك، كما استفادت من عملية مشاورة واسعة النطاق       االحتياجات امل 

 واستقرارهم يف أثنـاء      تشجيع االندماج االجتماعي واالقتصادي املشردين داخلياً      إىلالرامية  
  .إعادة توطينهم

وآلية التنسيق الرئيسية يف تنفيذ خطة العمل واالستراتيجية احلكومية هـي اللجنـة               -١١٢
.  املكونة من احلكومة اجلورجية، واملنظمات املاحنة واملنظمات الدوليـة الرئيـسية           التوجيهية

وتتكون عضوية اللجنة من الوزارات املعنية، وصـندوق النـهوض بالبلـديات، واالحتـاد              
ممثل جورجي واحد وممثـل     (األورويب، والبنك الدويل، وممثلني من املنظمات غري احلكومية         

  .)دويل واحد
 حصل  ٢٠١٠-٢٠٠٨ ففي الفترة . ة العمل ـذ خط ـدم كبري يف تنفي   ـتقوأُحرز    -١١٣
 مركز جتّمع،   ٢٧٨ يف تبيليسي يف     ١٩٩٣-١٩٩٢ منذ    أسرة مشردة داخلياً   ١٠ ٠٠٠زهاء  

 مركز جتّمـع،    ٢٨٦ يف املناطق يف     ١٩٩٣-١٩٩٢ منذ    أسرة مشردة داخلياً   ٧٠٠٠وقرابة  
 أسـرة   ٨ ٠٠٠ لت قرابـة  وحص. حصلت على شقق على أساس امللكية كحل سكين دائم        

 على مساكن أو شقق فردية أو مساعدة نقدية دفعة واحـدة            ٢٠٠٨ منذ عام    مشردة داخلياً 
 أسـرة   ٢٠٣٦وحصلت  .  دوالر أمريكي كجزء من احلل السكين الدائم       ١٠ ٠٠٠قدرها  

 هكتار  ٠,٥ على قطع أرض زراعية على أساس امللكية يبلغ متوسط مساحتها            مشردة داخلياً 
  .ع حديقة خضراوات ملحقة باملرتللكل أسرة م

 جمموعـة   ٤٢ مبىن ومركز جتّمع خاو، وكذلك تشييد        ١٥٠ ترميم   حالياًويتواصل    -١١٤
  . أسرة٣ ٠٠٠شقق يف كامل أحناء جورجيا تبلغ طاقتها االستيعابية 

. احلكومية األولية إلدماج املشردين وكفالة احللول الدائمة هلم        وتعطي االستراتيجية   -١١٥
 على توفري سبل العيش، وفرص الدخل، والوصـول         ا السياق، تركز األنشطة أساساً    ويف هذ 
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وتتخذ احلكومة اجلورجيـة واملؤسـسات املاحنـة مجيـع          .  اخلدمات االجتماعية  إىلالكايف  
 املناسبة إلتاحة فرص للمشردين داخليا الستغالل قطـع األراضـي يف الزراعـة              اإلجراءات

 على إقامة أنشطة جتارية جديدة يف املناطق اليت يـسكنها           واحملاصيل ملساعدة القطاع اخلاص   
  . وتوفري املنح الصغرية واملتوسطة لألسر املشردة داخلياً،املشردون داخلياً

  بالبشر االجتار الوطن وإىل الالجئون، واإلعادة   -طاء   
يـة  ، بدأ إصدار وثائق السفر الالجئني املُعّرفـة يف اتفاق   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠يف    -١١٦

، قامت وزارة شؤون املشردين     ٢٠٠٨ويف عام   ". مركز الالجئني " بشأن   ١٩٥١جنيف لعام   
 من األراضي احملتلة، واإليواء والالجئني بصياغة مشروع القـانون بـشأن الالجـئني     داخلياً

وسيعرض مشروع القـانون    . والوضع اإلنساين الذي أقّره مكتب مفوضية شؤون الالجئني       
  .٢٠١٠رة اخلريف لعام على الربملان خالل دو

، صـار   ٢٠٠٧ بالتعديالت على القانون اجلورجي بشأن الالجئني يف عـام           وعمالً  -١١٧
  .ون املسجلون يف جورجيا حيصلون على تراخيص إقامة مؤقتةئالالج
، افُتتح مركز استقبال طاليب اللجوء التابع للوزارة يف قرية          ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -١١٨

وتبلغ الطاقـة االسـتيعابية     . )ار تبيليسي ـ من مط   تقريباً  كيلومتراً ١٥على بعد   (مارتكويب  
  . شخصا٦٠ًللمركز 
، وبالتعاون مع وكالة السجل املدين التابع لوزارة العدل، ووزارة          ٢٠٠٩ومنذ عام     -١١٩

شؤون الالجئني، وبدعم مايل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، تنفذ املنظمة غري             
 املشروع الذي ُمنحت يف إطاره      -" الفريق املعين بالتطوير القانوين واملشاورات    " -احلكومية  

  . الجئا١٣٠ًاجلنسية اجلورجية لقرابة 
 ووزارة اإليواء والالجئني ومكتب مفوضية شـؤون الالجـئني          ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٢٠

 االحتـاد   ينفذان مشروع دعم االندماج احمللي للالجئني الوافدين من مجهورية تشيتشينيا من          
 دوالر أمريكي   ١٠ ٠٠٠ و ٢ ٥٠٠وحتصل األسرة الالجئة على مبلغ يتراوح بني        . الروسي

  .لتمويل جتديد أو شراء مرافق سكنية بعد حصوهلا على اجلنسية اجلورجية
 بشأن التدابري   ٢٠٠٦ الصادر عن احلكومة اجلورجية يف عام        N156 باملرسوم   وعمالً  -١٢١

 واسـتوطنت يف    ١٩٩٠-١٩٨٩اليت غادرت جورجيا يف الفترة      املتعلقة بإعادة بعض األسر     
 مبـاين إليـواء     ٦، اشترت وزارة اإليواء والالجـئني       )مقاطعة ساتلي (يجان  برذمجهورية أ 

  .الالجئني يف قرية تسيتلوباين، يف مقاطعة غوري، ومت إيواء ست أسر يف تلك املرافق
شأن إعادة األشخاص الذين نفـاهم       ب وناًن، اعتمد الربملان قا   ٢٠٠٧ هيولي/ويف متوز   -١٢٢

ة االشتراكية يف األربعينات    ـة جورجيا السوفياتي  ـ من مجهوري   قسراً االحتاد السوفيايت سابقاً  



A/HRC/WG.6/10/GEO/1 

25 GE.10-17198 

 / كـانون األول   ١٧، الـصادر يف     N276ومبوجب املرسوم احلكـومي     . من القرن العشرين  
  .د، مت اعتماد استمارة طلب للراغبني يف احلصول على مركز عائ٢٠٠٧ديسمرب 
 االجتـار ، عززت جورجيا أساس تشريعاهتا الوطنية املتعلقة مبكافحـة          ٢٠٠٦ومنذ    -١٢٣

جـه  و بالبشر، منها علـى  االجتاربالبشر، وصّدقت على اتفاقات دولية هامة تتعلق مبكافحة   
 وكذلك  )اتفاقية بالريمو (اخلصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          

ل منع وقمع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال واملعاقبة عليه، وبروتوكول    بروتوكو
 ذلـك،   إىلوباإلضافة  . مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمالن هلا         

 على اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبـشر،          ٢٠٠٦ان يف هناية عام     ملصّدق الرب 
  .ورجيا خامس دولة طرف يف االتفاقية األوروبيةلتصبح بذلك ج

وتـنص  .  منه االجتار باألشخاص   ١٤٣ون اجلنائي اجلورجي يف املادة      ـوحيظر القان   -١٢٤
يعاقب مرتكب هذه اجلرمية حبرمانه من احلرية فترة        ( على جترمي االجتار بالكبار      )١(١٤٣املادة  

جتار بالقاصـرين   ال على جترمي ا   )٢(١٤٣كما تنص املادة    . ) سنة ٢٠ سنوات و  ٧تتراوح بني   
 سـنة أو    ٢٠ سـنوات و   ٨يعاقب مرتكب هذه اجلرمية حبرمانه من احلرية فترة تتراوح بني           (

 االستفادة من خدمات ضحية من ضحايا االجتار        )٣(١٤٣وُتجرِّم املادة   ). السجن مدى احلياة  
 ١٥ سنوات و  ٣ بني   يعاقب مرتكب هذه اجلرمية حبرمانه من احلرية فترة تتراوح        (باألشخاص  

 لغرض استغالهلم يف العمل واستغالهلم      األشخاصوال ميّيز القانون اجلنائي بني االجتار ب      . )سنة
 )داخـل إقلـيم جورجيـا     ( من األشكال الداخليـة      ويشمل نطاق هذه املواد كالً    . جنسياً

  ).العابر للحدود(جتار الواخلارجية ل
الت الدائم املعين بتنفيذ تـدابري مكافحـة        ويرأس جملس التنسيق املشترك بني الوكا       -١٢٥

       / أيلـول  ١، الـصادر بتـاريخ      N534 مبوجب املرسوم الرئاسي     أجتار باألشخاص، املُنش  الا
وزير العدل يف جورجيا، وهو يتألف من وكالء وزارة العمـل، والـصحة              ،٢٠٠٦سبتمرب  

، ) دائرة النيابة العامـة    إىلباالضافة  (والشؤون االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل       
جملس التنسيق املشترك بني الوكاالت      ومن أعضاء . ووزارة التربية والعلوم، ووزارة اخلارجية    

اآلخرين ممثلو املنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، والسفارات األجنبية يف جورجيا،           
  .والربملان ومكتب املدافع العام

 يف هنايـة    ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة   االجتارمل مكافحة   ومتت صياغة مشروع خطة ع      -١٢٦
، وذلك بفضل التعاون بني احلكومة اجلورجية، واملنظمات الدولية واملنظمات غري ٢٠٠٨عام 

وعلى إثر التنفيذ الناجح هلذه اخلطة، حييل رئيس        . جتار باألشخاص الاحلكومية املتخصصة يف ا   
جتار باألشـخاص   الين بتنفيذ تدابري مكافحة ا    جملس التنسيق املشترك بني الوكاالت الدائم املع      

، اليت جتري صياغتها مبشاركة نشطة من       ٢٠١٢-٢٠١١جتار للفترة   الخطة عمل مكافحة ا   
 رئيس جورجيا للموافقة النهائيـة      إىلاحلكومة، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية       

  .٢٠١٠عليها حبلول هناية عام 
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 باألشـخاص   االجتاررية من أجل التعرف على ضحايا        كب وبذلت احلكومة جهوداً    -١٢٧
 ٣١٢ ٠٠٠ مبلـغ    إىليف التمويل املخصص هلؤالء الضحايا ليصل        ومساعدهتم، كما زادت  

نني، والتعرف علـى    ا باإلعجاب يف إنفاذ القو     جديراً وأحرزت احلكومة أيضاً تقدماً   . دوالر
  .املتاجرين باألشخاص وحماكمتهم

  باألشخاص ومحايتهم عمـالً    االجتارومي حلماية ضحايا    دوق احلك ـوتأسس الصن   -١٢٨
والـصندوق  . ٢٠٠٦ باألشخاص لعـام    االجتار من قانون جورجيا بشأن مكافحة       ٩باملادة  

وتتوىل وزارة العمـل، والـصحة والـشؤون        . احلكومي كيان قانوين حيكمه القانون العام     
ير الـصندوق احلكـومي     ويد. االجتماعية ممارسة اإلشراف احلكومي على أنشطة الصندوق      

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦مأويني ممولني من احلكومة منذ الفترة 
 باألشـخاص   االجتاروُنظمت محلة إعالمية عامة قوية لكفالة إتاحة املعلومات املتعلقة ب           -١٢٩

على نطاق واسع، اسُتخدمت فيها املواقع اإللكترونية لوكاالت إنفاذ القـانون، واإلعالنـات             
ة ي، وتوزيع النشرات يف نقاط الدخول الرئيس      االجتارزيونية املتعلقة مبكافحة    العامة، والربامج التلف  

فيذ مبادراهتا اخلاصة الراميـة الـىت       ن عن ذلك، واصلت املنظمات غري احلكومية ت       فضالًو. للبلد
  . باألشخاص، مبا يف ذلك تنظيم احللقات الدراسية وأنشطة توعية اجلمهوراالجتارمكافحة 
 إىل عن ترحيلهم    ت اجلورجية للضحايا األجانب بدائل قانونية عوضاً      وتوفر السلطا   -١٣٠

وينص القانون بـشأن الوضـع القـانوين        .  املشاق أو العقاب   إىلبلدان قد يتعرضون فيها     
 باألشخاص االجتارلألجانب على أن من حق الشخص األجنيب الذي يشتبه يف أنه من ضحايا 

 لطات ال تستطيع أن تثبت مبا ال يدع جمـاالً         احلصول على رخصة إقامة حىت وإن كانت الس       
  .للشك أنه ضحية

  اإلنسانالتثقيف يف جمال حقوق   - ياء  
 براجمهـا  اإلنـسان كثفت مجيع املؤسسات احلكومية املهتمة مباشرة بقضايا حقوق          -١٣١

  .اإلنسانالتدريبية الداخلية يف جمال حقوق 
 بتدريس رجال شرطة     خاصاً ية اهتماماً وتويل أكادمية الشرطة التابعة لوزارة الداخل       -١٣٢

. املستقبل األساس القانوين الستخدام القوة القسرية وتعليمهم املهارات العملية ذات الـصلة           
وتتضمن املناهج الدراسية دورات تدريبية فنية مكثفة، والتشريعات الوطنية، وكـذلك دورة            

ام القوة هي جزء ال يتجـزأ  والدورة الدراسية عن استخد   . قانون حقوق اإلنسان   دراسية عن 
جمموعـة  (من الدورة التحضريية االلزامية جلميع أفراد الشرطة، وتشمل مطالعات خاصـة            

 لطالب أكادميية    بشأن استخدام القوة، أُِعّدت بالتعاون مع املنظمات الدولية خصيصاً         )وثائق
جزء هام مـن    وموضوع استخدام القوة مدرج يف الدورة التدريبية األساسية، وهو          . الشرطة
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 التدريب األويل الذي يتلقاه أفراد الشرطة اجلـدد،         إىلوباالضافة  . اإلنسانمواضيع حقوق   
  . على استخدام القوة وحقوق اإلنسانجيب إعادة تدريب كل فرد من أفراد الشرطة دورياً

  مشل وتلقى املوظفون العاملون يف مراكز االحتجاز املؤقت يف أكادميية الشرطة تدريباً            -١٣٣
  .اإلنساندورة دراسية يف حقوق 

ويتخصص مركز التدريب التابع لوزارة العدل يف الدورات التدريبيـة املتقدمـة              - ١٣٤
وتشمل مناهج التدريب تدريبات متنوعة تتعلق بقضايا حقـوق         . املوجهة للمدعني العامني  

على ، والتشريعات الوطنية ومواضيع متعددة التخصصات، ودورات دراسية قائمة          اإلنسان
 تقيـيم االحتياجـات     إىل ويقوم مركز التدريب بوضع الربامج السنوية استناداً      . املهارات

مبا يف ذلك املالحظات اليت تبديها هيئات األمم املتحدة         (احملليني  /وتوصيات اخلرباء الدوليني  
  .)املنشأة مبوجب املعاهدات

 للتدريب على إدارة    ركزاًوباملثل، أنشأت ووزارة التعويضات واملساعدة القانونية م        -١٣٥
حلقات دراسية إلزامية ومستمرة للعاملني     /ابة يوفر برامج تدريب   قالسجون واإلفراج رهن الر   

 مبعايري   خاصاً ويويل املركز اهتماماً  . يف السجون واملسؤولني عن عمليات اإلفراج رهن املراقبة       
 حملـرومني مـن احلريـة أو      األمم املتحدة ومعايري االحتاد األورويب بشأن معاملة األشخاص ا        

  .املشروط األشخاص املفرج عنهم يف إطار العفو
 بالتـدريب املهـين      خاصاً  املنوال نفسه، تويل املدرسة العليا للقضاة اهتماماً       لىوع  -١٣٦
  .اإلنسانوتشمل مجيع براجمها وحلقاهتا الدراسية التدريبية ضمانات حقوق . للقضاة

  ضي اجلورجية احملتلة يف األرااإلنسانحالة حقوق   -كاف   
مـن   مارس االحتاد الروسي سياسة التمييز اإلثين ضد اجلورجيني على مدى أكثـر             -١٣٧

 االضطهاد، كما طُرد كـثريون      إىلوتعرض اجلورجيون   . ١٩٩١عقدين من الزمن منذ عام      
  .مشال أوسيتيا، جورجيا/ من مناطق أخبازيا، جورجيا وجنوب تسخينفايلمنهم قسراً

 ٣٠٠ ٠٠٠ ما يزيد عن     ، بلغ بالفعل عدد املشردين داخلياً     ٢٠٠٨أغسطس  /وقبل آب   -١٣٨
مشرد بسبب الرتاعات السابقة اليت نشبت يف التسعينات يف أخبازيا، جورجيـا ويف منطقـة               

وأسـفرت احلـرب اجلورجيـة الروسـية يف         . مشال أوسيتيا، جورجيا  /جنوب تسخينفايل 
 اجلورجية عن تدفقات جديدة من       واحتالل روسيا بعد ذلك لألراضي     ٢٠٠٨أغسطس  /آب

 املشردون غري قـادرين     ال يزال وحىت اليوم،   .  مشرداً ٣١ ٢٤٥ بلغ عددهم    املشردين داخلياً 
وقد الحظت البعثة الدولية لتقصي احلقائق بـشأن        .  أماكن إقامتهم األصلية   إىلعلى العودة   

حلـدود اإلداريـة    وتفاقم الوضع بسبب غلق ا    .  هذا الضغط املتواصل   )٢(الرتاع يف جورجيا  
مشال أوسيتيا، جورجيا، ونقل عملية مراقبـة تلـك         /ألخبازيا، جورجيا وجنوب تسخينفايل   

  .)٣( دائرة األمن يف االحتاد الروسيإىلاحلدود 
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وتشهد العديد من احلوادث على ضلوع القوات املسلحة الروسية بصورة مباشـرة              -١٣٩
 وانتهاكات جـسيمة أخـرى حلقـوق        نييوغري مباشرة يف عمليات التطهري اإلثين للجورج      

مثل االعتقال التعسفي، واحلرمان من احلق يف امللكية، واإلكـراه علـى الوشـاية              ( اإلنسان
باملواطنني اجلورجيني، واألشغال الشاقة، والتجنيد القسري، واملعاملة الـسيئة والتعـذيب،           

ارسـة الـشعائر الدينيـة،    واحلرمان من احلق يف التعليم باللغة األّم، واحلرمان من احلق يف مم         
  .)٤()والعنف القائم على نوع اجلنس

 الروسي يستعمل حىت اآلن قواته العسكرية ملراقبة احلدود اإلداريـة           االحتاد ال يزال و  -١٤٠
. )٥( أراضـيهم  إىلة حقهم يف العودة     ـ من اجلورجيني من ممارس    بطريقة متنع املشردين داخلياً   

ين ضد اجلورجيني املقيمني يف األراضي احملتلـة، وترعـاه          تزال روسيا تدعم التمييز اإلث     وال
 عن طريق إكراههم عن التخلي عن جنسيتهم اجلورجية ولغتهم وعـن            ال سيما وتدافع عنه،   

 الروسي، بصفته قوة حمتلة، إمهال واجبه يف محايـة          االحتادويواصل  . )٦(استخدامها يف التعليم  
  .)٧( والالجئنيممتلكات املشردين داخلياً

 اإلنـسان  على أن من واجبها املؤكد منع انتهاكات حقوق          وشّددت جورجيا دوماً    -١٤١
وتقوم السلطات  . )٨(يف األراضي احملتلة، وكذلك توفري احللول الفعالة يف حالة حدوث انتهاك          
 أنه نظراً  ، غري اإلنساناملسؤولة عن إنفاذ القوانني يف جورجيا بالتحقيق يف انتهاكات حقوق           

 على األراضي احملتلة وعدم تعاون السلطات الروسية، فإنه يتعذر عليها كفالـة             لعدم سيطرهتا 
  .التحقيق الفعلي يف تلك االنتهاكات

ورفعت جورجيا دعوى ضد االحتاد الروسي أمام حمكمة العدل الدولية النتهاكـه              -١٤٢
، ودعـوى   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٢اء على التمييز العنصري يف      ـة الدولية للقض  ـاالتفاقي

 اإلنـسان  النتهاكه االتفاقية األوروبيـة حلقـوق        اإلنسانوق  ـمام احملكمة األوروبية حلق   أ
  .واحلريات األساسية

تؤكد جورجيا على التزامات االحتاد الروسي يف جمـال حقـوق        ويف الوقت نفسه،    -١٤٣
وتشّدد جورجيـا   . )٩( بوصفه سلطة متارس سيطرهتا الفعلية على األراضي املذكورة        اإلنسان
ه خاص على التزام االحتاد الروسي باحترام وبكفالة احترام احلقوق املنصوص عليهـا يف              بوج

  .)١٠( اليت هو طرف فيهااإلنساين ومعاهدات القانون اإلنسانمعاهدات حقوق 
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