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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جورجيا    

 املصلحة  اجلهات صاحبة من  جهة   ١٥  املقدمة من  )١(ات للورق هذا التقرير هو موجز     
هيكل املبادئ التوجيهيـة    التقرير  ويتَّبع  . عملية االستعراض الدوري الشامل   مسامهةً منها يف    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظـر أو          . لعامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     ا
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        

 يف هنايـة  ةالواردوقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي النص        . فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   
ات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النـصوص األصـلية دون    مراجع املعلوم 

أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل                . تغيري
وتتاح على املوقع الشبكي    .  املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها      اجلهات صاحبة عدم تقدمي   
وقـد  . سامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة         للمفوضية ال 

  .روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

 . الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 احلكومة بأن تصدق علـى اتفاقيـة   ٥ملشتركة  والورقة ا٤أوصت الورقة املشتركة    -١

 كذلك بالتـصديق علـى      ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )٢(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
التابعـة  (وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب       . )٣(بروتوكوهلا االختياري 

العمال املهاجرين وأفـراد    بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع        ) جمللس أوروبا 
  .)٤(أسرهم

 بتعديل القانون اإلجرائي اجلورجي ملراجعـة قـرارات         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢
ودعت إىل إنـشاء    . احملاكم املنفذة على أساس آراء جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان          

  .)٥(آلية لرصد تنفيذ التزامات األمم املتحدة وتوصياهتا وقراراهتا
. )٦( مبواءمة القوانني اجلورجية مع اتفاقية حقوق الطفل       ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣

 ألنظمة   أنه ينبغي تعديل القوانني اجلورجية وفقاً      ٤وعلى غرار ذلك، ذكرت الورقة املشتركة       
موافقـاً  " الشخص ذو اإلعاقة  "تعريف  جعل  وينبغي  . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .)٧(وليةلمعايري الدل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 يف  أُدخلـت ، عززت التعديالت الدستورية اليت      ٦حسبما ورد يف الورقة املشتركة        -٤

وأضافت .  ال يوافق مبدأ التناسب     بشكل  السلطات الرئاسية القوية أصالً    ٢٠٠٤فرباير  /شباط
إعالن تصويت الثقة اليت ازدادت     أن آليات الرقابة الربملانية قد أُضِعفت، وال سيما إجراءات          

  .)٨(، بينما ُبسِّطت إجراءات حل الرئيس للربملانتعقيداً
ودعا مركز إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب والعنف وأثر الضغط احلـاد إىل               -٥

وضع خطة استراتيجية لتنفيذ مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ القانون اإلنساين الدويل            
  .)٩(كامل أراضي جورجيا، مبا يف ذلك األقاليم احملتلةعلى نطاق 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 أن الرصد الذي قام به أمني املظامل ملؤسـسات رعايـة            ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦

تتعلق بنقص الوعي لدى األطفال حبقوقهم، وأشكال       بنيوية  الطفل كشف عن وجود مشاكل      
تلفة من املعاملة السيئة واالعتداء، والسخرة، وظروف عيش دون املستويات الدنيا، والتمييز        خم

اإلثين، وقصور يف املشاركة يف عملية صنع القرار فيما يتعلق بالتعليم والصحة، وعدم وجود              
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اهتمام مبصاحل األطفال وآرائهم، ومشاكل يف محاية السرية يف مؤسسات الرعاية، ونقـص             
  .)١٠(ملواد الطبية ومرافق النظافةامللبس وا

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
التابعة جمللس  االستشاريةُ املعنيةُ باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية        اللجنة  أما    -٧

يتسبب تنفيذ القـوانني القائمـة املتعلقـة        أالّ  على اختاذ خطوات لكفالة     أوروبا فقد حثت    
  .)١١( الرمسية يف التمييز ضد األقليات القوميةباستعمال اللغة

مل يوجـه    ،ريات اإلجيابية ي أنه رغم حصول بعض التغ     ٥والحظت الورقة املشتركة      -٨
حلقوق املرأة ومسائل املساواة بني اجلنسني علـى صـعيد رسـم            االهتمام  القدر الكايف من    

ملشتركة بـني الوكـاالت      أن اللجنة احلكومية ا    ٥وذكرت الورقة املشتركة    . )١٢(السياسات
خطة العمل إلجناز سياسة املساواة بني اجلنسني للفتـرة         "املعنية مبسائل املساواة بني اجلنسني و     

 إىل تعميم املنظـور     ٥ودعت الورقة املشتركة    . )١٣(قد ثبت عدم فعاليتهما   " ٢٠٠٩-٢٠٠٧
  .)١٤(اجلنساين يف ختطيط سياسات الدولة يف امليادين املختلفة وتنفيذها

 أنه مل تؤخذ يف االعتبار يف سياسة الدولة بشأن مسائل           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٩
السالم والرتاع املعايري اجلنسانية واالحتياجات اجلنسانية للسكان املتـضررين واملـشردات           

وليست املرأة ممثَّلة بالقدر الكايف يف عمليات منع الرتاعات والتفاوض وحوافز السالم            . داخلياً
ويف الوزارات، حصل اخنفاض يف عدد النساء الالئي .  اإلعمار يف مرحلة ما بعد الرتاع    وإعادة

  .)١٥(يعملن على تسوية هذه املسائل
  .)١٦( بزيادة امليزانية اإلمجالية للربامج اخلاصة باملعوقني٤وأوصت الورقة املشتركة   -١٠

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  نذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنساتنفي    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا عـن              -١١

ل ذوي األصل اإلثين اجلورجي يف أوسيتيا       وقلقها إزاء ادعاءات مفادها أن التطهري العرقي طا       
غاليـة  ُمكما استشهدت بتقارير عن مشاعر قومية       . )١٧(٢٠٠٨ام  اجلنوبية يف سياق نزاع ع    

وأوصت . )١٨("أعداء"ومحلة دعائية تستهدف الروس واألخبازيني واألوسيتيني، وتصفهم بأهنم 
 الصور النمطية جلماعات األقليات يف اخلطاب الـسياسي ويف وسـائط            ظهوربرصد حالة   

هضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا       والحظت املفوضية األوروبية ملنا   . )١٩(اإلعالم
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كذلك أنه يقال إن بعض اجلماعات تقع ضحية للتصوير النمطي يف وسائط اإلعالم بربطهـا        
غري أن جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية        . )٢٠(باجلرمية واإلرهاب 

 له أثر خطري على ما يبدو على العالقات          ليس ٢٠٠٨األقليات القومية أضافت أن نزاع عام       
  .)٢١(ة يف جورجيابني اجلماعات اإلثنية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكوم

والحظت احلركة اجلماهريية من أجل جورجيا متعـددة القوميـات أن املناصـب               -١٢
ـ               خ احلكومية السامية عادةً ما يشغلها ذوو األصل اإلثين اجلورجي وأنه يسود انطبـاع راس

  .)٢٢(حبصول التمييز اإلثين يف تعيينات املوظفني، وال سيما يف وكاالت إنفاذ القوانني
الكراهية مشاعر   الدولة بأن تعتمد سياسات ملنع تشجيع        ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٣

، وسلطات الدولة املختصة بأن جتري حتقيقات فورية وموضـوعية يف أي            )٢٣(إزاء مواطنيها 
  .)٢٤(اة الشخص وحريته وأمنهعمل موجَّه ضد حي

التابعـة  االستشاريةُ املعنيةُ باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية        اللجنة  ودعت    -١٤
إىل حظر التمييز يف ميادين منها احلصول على السكن والرعايـة االجتماعيـة             جمللس أوروبا   

عـل الـدافع العنـصري إىل    كما دعت إىل تعديل القوانني جل. )٢٥(واملنافع واخلدمات العامة  
  .)٢٦(ارتكاب جرمية ظرف تشديد

 إىل أن قانون املساواة بني اجلنسني يشكل خطـوة إىل           ٥وأشارت الورقة املشتركة      -١٥
إن املـساواة   . )٢٧(األمام، ولكن يشوبه بعض النواقص، ومنها أنه نظري أكثر مما هو عملي           

  .)٢٨(اًالفعلية بني اجلنسني ال تزال مشكالً قائم
والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا أن             -١٦

 حالـة   الروما يعانون على ما يبدو من التحامل والتهميش على نطاق واسع، ما يفسر جزئياً             
  .)٢٩(الفقر املدقع اليت يعيشها بعضهم وتدين مستوى االلتحاق باملدارس يف أوساط أطفاهلم

 أن األحكام املتعلقة مبكافحة التمييز املنصوص عليها يف         ١ورقة املشتركة    ال وجاء يف   -١٧
بـرأي  الورقة  واستشهدت  .  مع اتفاقية حقوق الطفل    القوانني اجلورجية ليست متوافقة متاماً    

جلنة حقوق الطفل أن تلك القوانني ال تشمل كل اجلماعات املستضعفة، من قبيل األطفـال               
وأضافت الورقة  . )٣٠(مني إىل األقليات ومجاعات املشردين داخليا     ذوي اإلعاقة واألطفال املنت   

 أن أطفال الروما، على سبيل املثال، ال يتلقون التعليم العام اإللزامـي ويـضطر               ١املشتركة  
  .)٣١(معظمهم إىل مكابدة الفقر

 الدولة بأن تتخذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز الذي          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -١٨
  .)٣٢(ارسه شركات التأمني على املعوقنيمت

 أنه ُنزِعت صفة اجلرمية عن العالقات اجلنسية املثلية يف          ٣والحظت الورقة املشتركة      -١٩
غري أن جورجيا ال تزال تفتقر إىل قانون ملكافحة التمييز حيمي األقليات املعرضة          . ٢٠٠٠عام  

 حاالت التمييز علـى أسـاس امليـل         واستشهدت بعدد من األمثلة على    . )٣٣( للتمييز تقليدياً
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وأوصت بأن تلغي وزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية حظرها لتـربع           . )٣٤(اجلنسي
 أن أحد أشد أعمـال الـشرطة وحـشية يف         ٣وأضافت الورقة املشتركة    . )٣٥(املثليني بالدم 

  حصل يف جورجيامواجهة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
رة خالل اقتحام مكاتب املنظمة غري احلكومية الوحيدة اجملاهِ      ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول يف  

  .)٣٦(بتمثيلها هلذه الفئة يف البلد

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 ٢٠٠٨ الرابطة اجلورجية للمحامني الشباب أنه ارُتِكبت خالل حرب عـام        ذكرت  -٢٠

غـري قـانوين    استعماالً  ات حلقوق اإلنسان من قبيل استعمال اجليش اجلورجي للقوة          انتهاك
ورغم . ختفاءال وحاالت ا  ، واملعاملة الالإنسانية  ،واالحتجاز غري القانوين لألشخاص   ومفرطاً،  

الطلبات اليت أُرِسلت إىل مكتب املدعي العام اجلورجي، فإن التحقيقات مل ُتباَشر أو متـضي               
 أنه مل جير التحقيق بعد يف أي جرمية  ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )٣٧(غري فعال ببطء وبشكل   

وأوصت الرابطة اجلورجيـة للمحـامني الـشباب        . )٣٨(لت مدنيني خالل فترة احلرب    وطا
بالتحقيق بشكل فعال ويف الوقت املناسب يف اجلرائم اليت ارتكبها ممثلو السلطات اجلورجيـة       

 بالتحقيق بشكل فعـال يف جـرائم        ٢صت الورقة املشتركة    وأو. )٣٩(خالل احلرب وبعدها  
  .)٤٠(احلرب ويف اجلرائم القائمة على أساس نوع اجلنس والعنف اجلنسي

وذكر مركز إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب والعنف وأثر الضغط احلـاد أن               -٢١
ازداد بعـد حـرب   عدد ضحايا التعذيب والتمييز اإلثين والتطهري العرقي وجرائم احلرب قد      

 والحظ أن تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي لـيس مطابقـاً          . )٤١(٢٠٠٨أغسطس  /آب
التفاقية مناهضة التعذيب وأن احلكومة مسؤولة عن عدم إجراء حتقيقـات فوريـة وفعالـة               

وأضاف املركز أن اخلدمات املقدمة إىل ضحايا التعذيب وجرائم احلرب ال يوفرها            . وحيادية
 فحوص الطـب ودعا إىل إدخال أحكام يف القانون تنص على إجراء         . )٤٢( اخلاص القطاعإال  

 إىل إنـشاء    ودعا املركز أيضاً  . )٤٣(الشرعي والنفسي الفوري واإللزامي يف حاالت التعذيب      
كما ينبغي إدراج معلومـات بـشأن منـع         . )٤٤(صندوق لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم    

اد قوات األمن وغريهم ممـن يعـاجلون مـسائل احلـبس          التعذيب يف املناهج الدراسية ألفر    
  .)٤٥(واالستنطاق

 من حاالت االغتصاب وغـريه مـن         مذهالً  أن عدداً  ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٢
 ٥وأضافت الورقة املشتركة    . )٤٦(٢٠٠٨حصل خالل نزاع عام     قد  أشكال العنف اجلنسي    

اد جراء الرتاعات واحلروب األهليـة      أن العنف اجلنسي والبدين والنفسي واالقتصادي قد ازد       
 بـالتحقيق   ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٧(يف الفترات املختلفة يف أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية      

  .)٤٨(بفعالية يف جرائم احلرب واجلرائم القائمة على أساس نوع اجلنس والعنف اجلنسي
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فراط موظفي إنفـاذ     أن احلرمان من احلياة كنتيجة إل      ٦والحظت الورقة املشتركة      -٢٣
القوانني يف استعمال القوة وعدم إجراء حتقيقات فعالة وإصدار أحكام متساهلة يف القـضايا              

  .)٤٩(ا منذ أمد بعيديف جورجيقائم القليلة اليت وصلت إىل احملاكم مشِكل 
 للرصد حدد عدة حاالت فردية من املعاملـة          خاصاً والحظ ديوان املظامل أن فريقاً      -٢٤

وأوصـى  . )٥٠(يف مؤسسات السجون يف جورجيا    بنيوياً   غم أن هذا مل يعد مشكالً     السيئة ر 
ديوانُ املظامل بكفالة التحقيق الفوري والفعال يف ادعاءات املعاملة السيئة داخل مؤسـسات             

 أن موظفي احلكومـة، وال سـيما ممثلـو وزارة           ٦وذكرت الورقة املشتركة    . )٥١(السجون
. يعتمدون ممارسات تتسم بالتعذيب واملعاملة والعقوبة القاسيتني      الشؤون الداخلية، ال يزالون     

نشطاء يف األحـزاب الـسياسية      فيها  واستشهدت بعدد من احلاالت املوثقة اليت استهدف        
  .)٥٢(واجملتمع املدين وأفراد أسرهم

 أن قانون الشرطة هو النص الوحيد املنظِّم السـتعمال          ٦والحظت الورقة املشتركة      -٢٥
فاذ القوانني للقوة املميتة الذي ال َيشترِط بشكل صريح أن يتناسب استعمال القوة             موظفي إن 

 ٢٠٠٩وذكرت أنه حـصل يف عـام        . )٥٣(يف مجيع احلاالت مع الغرض املشروع املتوخى      
 الشرطة للقوة املفرطـة، وأشـارت إىل أن الـشرطة           أفرادارتفاع حاد يف حاالت استعمال      

وقد أصـيب   . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦يف  مساملني  هرين  استخدمت الرصاص املطاطي ضد متظا    
. )٥٤(ومل حيقق مكتب املدعي العـام يف هـذه احلالـة          . جراء ذلك عشرات من األشخاص    

وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة يف عـام               
 ُيستعَمل من القوة أكثـر     أالّ  نبغي   بتذكري مجيع موظفي إنفاذ القوانني باستمرار بأنه ي        ٢٠٠٧

ودعت إىل بذل مزيد من اجلهود لضمان السري الفعال         . )٥٥(مما يلزم بدقة العتقال شخص ما     
  .)٥٦(لنظام املساعدة القضائية للمحتجزين يف مراكز الشرطة

 املطروحة علـى نطـاق مجيـع        البنيويةوأشار ديوان املظامل إىل عدد من املشاكل          -٢٦
كما ذكـر   . )٥٧(ون اليت حتتاج إىل املعاجلة العاجلة رغم اإلصالح املتواصل        مؤسسات السج 

ديوان املظامل أن ظروف العيش والصحة والنظافة يف بعض مؤسسات السجون رديئة إىل حد              
وأضاف مركز إعـادة التأهيـل النفـسي        . )٥٨(إنسانية ومهينة  يربر اعتبار أحوال نزالئها ال    

لضغط احلاد أن الوحدات الطبية يف السجون ليست ملزمـة          لضحايا التعذيب والعنف وأثر ا    
وأوصى ديوان املظامل باختاذ ما يكفي من التدابري لضمان         . )٥٩(باخلضوع إلجراءات الترخيص  

  .)٦٠(احلفاظ على وضع معيشي وصحي الئق يف مجيع مؤسسات السجون
السجون، لـه   وذكر ديوان املظامل أن االكتظاظ، وهو أحد أخطر املشاكل يف نظام              -٢٧

والحظت . )٦١(اليت تعتمدها الدولة يف جمال العدالة اجلنائية      " الالتسامح"صلة مباشرة بسياسة    
.  يف املائـة   ٣٠٠ بنحو   ٢٠٠٣ أن نزالء السجون ارتفع عددهم بعد عام         ٦الورقة املشتركة   

 ودعـت  .)٦٢(اًوأوصت بزيادة مستوى اعتماد التدابري البديلة لالحتجاز واحلبس املتاحة قانون        
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اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة السلطات اجلورجية إىل  
  .)٦٣(أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة اكتظاظ السجون

ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة إىل               -٢٨
وال سيما بالنظر   , لتعزيز محاية حقوق األحداث احملتجزين لدى الشرطة      اختاذ خطوات إضافية    

. )٦٤( سنة فيما يتعلق بـبعض اجلـرائم       ١٢إىل احلد األدىن املنخِفض للمسؤولية اجلنائية وهو        
 أن املدانات من الطفالت ال يزلن يودعن يف مرافق االحتجـاز            ١والحظت الورقة املشتركة    

 تزال ظروف عيش احملتجزين من األطفال غري الئقة يف مرافـق            وال. ذاهتا اليت تأوي البالغات   
  .)٦٥(اًقائم مشكالًالتحرش  األحداث، ويبقى قضاء
 التابعة لجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية       الوالحظت    -٢٩

إنفاذ القوانني للمنتمني    ادعاءات تتعلق بعدم كفاية احلماية اليت توفرها وكاالت          جمللس أوروبا 
  .)٦٦(كارتلي - إىل األقلية األذربيجانية يف كفيمو

 ى الدولة بأن تكفل إنشاء مآو     ٥ركة  وخبصوص العنف املرتيل، أوصت الورقة املشت       -٣٠
كما أوصـت الدولـة بـأن حتـدد دور          .  من امليزانية  وخط اتصال مباشر للناجني ودعماً    

وأوصت . يشاركوا بنشاط يف مكافحة العنف املرتيل     األخصائيني االجتماعيني بشكل صريح ل    
مرتكيب صالح  إ حازمة من أجل صياغة استراتيجية        كذلك باختاذ خطوات   ٥الورقة املشتركة   

  .)٦٧(جرمية العنف املرتيل
 الدولة بأن تنفذ تدابري أساسية ودائمة ملكافحة االجتـار          ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٣١

  .)٦٨(باألشخاص
ملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب            والحظت ا   -٣٢

 وأنه، وإن كان ُيعترب غري مشروع يف املـدارس، ال يوجـد أي              )٦٩(البدين مشروع يف البيت   
 مـن التالميـذ وآبـائهم        كبرياً  أن عدداً  ١والحظت الورقة املشتركة    . )٧٠(حظر صريح له  

 احلكومية ويقدمون شكاوى إىل أمني املظـامل بـشأن          يلتمسون املساعدة من املنظمات غري    
ودعت إىل اعتماد هنج منظَّم يف مواجهـة        . العنف العاطفي والنفسي يف املؤسسات املدرسية     

  .)٧١(العنف ضد الطفل
 إىل حبوث تظهر أن القاصرين الـذين يـضطرون إىل           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٣

فال ميلكون  .  سنة يواجهون مشاكل كثرية    ١٨ون  مغادرة مؤسسات رعاية الطفل عندما يبلغ     
املهارات األساسية الالزمة للعيش مستقلني ويتعرضون حبدة خلطـر االنتـهاء يف الـشوارع              

 باختاذ تدابري خاصة    ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٢(وتعاطي الدعارة أو األنشطة اإلجرامية    
ها إتاحة إمكانية احلـصول     لتحسني حالة أطفال الشوارع بشكل عاجل، وذلك بوسائل من        

  .)٧٣(على اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية
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  القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة   -٣  
 وأثـارت   ، أنه يوجد نقص يف الثقة العامة يف القـضاء         ٦ذكرت الورقة املشتركة      -٣٤

كون فيها للدولة أو للحزب احلاكم أي نوع        خماوف بشأن استقالل القضاة يف القضايا اليت ي       
 أن اجمللس األعلى للعـدل الـذي        ٦والحظت الورقة املشتركة    . )٧٤(من املصلحة السياسية  

يتصرف بوصفه هيئة سياسية ميكنه ممارسة الضغط على القضاة مبباشرة إجراءات تأديبية على             
  .)٧٥(أسس غامضة

يل غري الكايف للقرارات املؤقتة والنهائيـة       وحسبما أورده ديوان املظامل، يشكل التعل       -٣٥
. )٧٦(اليت تصدرها احملاكم إحدى أكثر املسائل املثرية للمشاكل يف عمل الـسلطة القـضائية             

  .)٧٧(وأوصى مبواصلة تدريب القضاة يف جمال الصياغة القانونية واملعايري الدولية
تفعة للغاية، حيث تقـل     أن معدالت اإلدانة املر   كذلك   ٦ الورقة املشتركة    وجاء يف   -٣٦

 يف املائة يف القضايا اجلنائية، تثبت االدعـاء بـأن الـسلطات             ١ عن   األحكام بالرباءة نسبة  
  .)٧٨(القضائية ال تزال تزكي قرارات املدعي العام

والحظت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أنه              -٣٧
باللغة اجلورجية، واستشهدت بلقاءات مـع حمتجـزين        الّ  إومات بشأن احلقوق    ال ُتوفَّر املعل  

  .)٧٩(أجانب ذكروا أهنم مل يفهموا فحوى وثائق طُِلب منهم توقيعها

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن النساء يتعرضن خالل فترة إجراءات الطالق وبعدها         ٢الحظت الورقة املشتركة      -٣٨

وحسبما تشري إليه   . )٨٠(هن االقتصادية إذا كان زواجهن غري مسجَّل رمسيا       النتهاكات حلقوق 
  .)٨١(اً يف املائة من الزجيات مسجَّالً رمسي٥٠البيانات الرمسية، ليس أكثر من 

  حرية التنقل  -٥  
ذكرت الرابطة اجلورجية للمحامني الشباب أن النظام القانوين للتنقل الذي قدمتـه              -٣٩

 يعيق حرية تنقـل املقـيمني يف        )٨٢(يما يتعلق مبنطقة أخبازيا وتسخينفايل    احلكومة اجلورجية ف  
هذين اإلقليمني ومزاولتهم للنشاط االقتصادي الالزم للعيش وإمكانية الدفاع عن حقـوقهم            

وباإلضافة إىل ذلك، مثة وقائع تثبت تقييد احلكومة اجلورجيـة          . )٨٣(أمام احلكومة اجلورجية  
كما الحظ مفوض حقوق اإلنـسان      . )٨٤(مني يف منطقة تسخينفايل   التعسفي حلرية تنقل املقي   

 أن حرية التنقل ليست حممية بالقدر الكايف، وأشـار إىل           ٢٠٠٩التابع جمللس أوروبا يف عام      
ضرورة إجياد حل يوفق بني التدابري األمنية املناسبة ومصلحة السكان احمللـيني املـشروعة يف               

  .)٨٥(التنقل حبرية عرب هنر إنغوري
وأضافت الرابطة اجلورجية للمحامني الشباب أن احلكومة اجلورجية قيدت حركـة             -٤٠

ويشكل غياب نظام واضح للتنقل وغموض القوانني املتعلقة بالتنقل والتوتر العام بني   . البضائع
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 خلوف املقيمني يف منطقة أخبازيا وتسخينفايل مـن أن يـصبحوا             معقوالً طريف الرتاع داعياً  
 من احلرية أو لتقييد حقوقهم األخرى إذا دخلوا األراضي اخلاضعة لسيطرة            ضحايا للحرمان 

  .)٨٦(احلكومة اجلورجية
التابعة لجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية         الوخلصت    -٤١

ـ            جمللس أوروبا    دود، إىل أن األقليات القومية تواجه يف بعض املناطق مشاكل عندما تعرب احل
ودعت السلطات إىل أن تعمل من أجل منع العوائق التعسفية أو غري املربرة للمبادالت عـرب                

  .)٨٧(احلدود بني األقليات واألشخاص الذين يعيشون يف البلدان اجملاورة

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  لعامة واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة ا

التابعة لجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية         الالحظت    -٤٢
قلق األقليات القومية اخلاص بشأن مبانيها الدينية والتارخيية وغيـاب الـدعم            جمللس أوروبا   

وحمـاوالت    املعـامل املناسب من جانب الدولة، وأشارت إىل تقارير عـن ختريـب هـذه              
  .)٨٨(تدمريها

وذكرت احلركة اجلماهريية من أجل جورجيا متعددة القوميات أن األقليات الدينية             -٤٣
الّ إتتعرض لتمييز مباشر وغري مباشر، وأشارت إىل أن هيئاهتا الدينية ال ميكنها أن تتـسجل                

زايا معينة، من    بينما تتمتع الكنيسة األورثوذكسية اجلورجية مب      )٨٩(بوصفها رابطات وصناديق  
  .)٩٠(قبيل الصفة القانونية كجماعة دينية

والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن من بني أشد املسائل إثارة للجـدل يف                -٤٤
السنوات األخرية إعادة ممتلكات الكنائس احملجوزة إبان العهد السوفيايت إىل من تعود إليهـا              

  .)٩١(ملكيتها من اجلماعات الدينية
التابعة لجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية         الوأوردت    -٤٥

معلومات بشأن حاالت حتريض بعض وسائط اإلعالم على التعصب الديين إزاء           جمللس أوروبا   
  .)٩٢(الطوائف الدينية عدا الكنيسة األورثوذكسية اجلورجية

ألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعـة      وعلى غرار ذلك، الحظت املفوضية ا       -٤٦
جمللس أوروبا ادعاءات مستمرة مفادها أن األطفال غري املنتمني إىل دين األغلبية يتعرضـون              

وأضـافت أن مواجهـة     .  للضغط واملضايقة من طرف املدرسني أو التالميذ اآلخرين        أحياناً
 تـزال منقوصـة يف بعـض        الشرطة حلاالت التعصب الديين، وإن كانت حترز تقـدماً، ال         

  .)٩٣(احلاالت
وذكر ديوان املظامل أنه ميكن حتديد عدة جماالت إشكالية تتصل بالتدخل يف األنشطة               -٤٧

والحظ عدم كفاية أساليب التصدي حلـاالت االعتـداء البـدين أو            . )٩٤(املهنية للصحفيني 
 املظامل بتعزيـز محايـة      وأوصى ديوانُ . )٩٥(التدخل غري القانوين يف النشاط املهين للصحفيني      



A/HRC/WG.6/10/GEO/3 

GE.10-17579 10 

الصحفيني على الصعيد العملي وبالتحقيق على الفور وبشكل موضوعي وبالقدر الكـايف يف             
لجنة االستشارية املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة       الوأعربت  . )٩٦(أي انتهاك حلقوق الصحفيني   

اوالت ملوظفني  عن قلق خاص إزاء تقارير عن حم      التابعة جمللس أوروبا    حلماية األقليات القومية    
حكوميني وممثلني سياسيني من أجل التأثري على السياسة التحريرية لوسائط اإلعالم وعلـى             

  .)٩٧(براجمها
 بأن ُينفَذ بصرامة فيما يتعلق جبميع اهليئات احلكوميـة          ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٤٨

  .)٩٨(نص احلكم القانوين الذي يضمن اإلفراج عن املعلومات العامة
 أن وسائط اإلعالم اخلاضعة لسيطرة الدولـة واملنـابر   ٢حظت الورقة املشتركة   وال  -٤٩

اإلعالمية القريبة من احلكومة تصدر تقارير متحيزة تصف املدافعني عن حقوق اإلنسان بأهنم             
وأعربت عن ختوف خاص من أن تستعمل       . يعملون ضد مصاحل اجملتمع   " أعداء وخونة األمة  "

ض الشخصيات السياسية مواضيع حساسة من قبيل احلرب مع بلد          تلك املنابر اإلعالمية وبع   
وعلى غرار ذلك، . )٩٩(أجنيب خللق مواقف اجتماعية عدائية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان       

 وجود نزعة لدى وسائط اإلعالم املرتبطة باحلكومة ولدى بعض          ٦الحظت الورقة املشتركة    
 مدعومة بأدلة يف كثري مـن األحيـان ضـد           ممثلي احلزب احلاكم إىل بث آراء سلبية وغري       

املنظمات غري احلكومية اجلورجية حلقوق اإلنسان، ما جيعل البيئة غري مرغوب فيها إىل حـد               
  .)١٠٠(كبري بالنسبة للجماعات املدافعة عن حقوق اإلنسان

والحظت منظمة التعليم الدولية أن وزارة التعليم ذكرت أن االتـصال بوسـائط               -٥٠
  .)١٠١( موافقتها حمظوراإلعالم دون

وأوصى ديوان املظامل بتنقيح القوانني اجلورجية املتعلقة بالتجمع وتنظيم املظـاهرات             -٥١
 أنه أُدِخلت تعديالت يف عام      ٦وأضافت الورقة املشتركة    . )١٠٢( للمعايري الدولية  جلعله مطابقاً 

املتعلق بالتجمع وتنظـيم     على قانون اجلرائم اإلدارية، مبا يف ذلك أن انتهاك القانون            ٢٠٠٩
  .)١٠٣(اً يوم٩٠املظاهرات قد يؤدي إىل فرض غرامة كبرية أو احتجاز إداري مدةً تصل إىل 

 ٢٠٠٩ أن املظاهرات السلمية اليت تواصلت يف عـام          ٦والحظت الورقة املشتركة      -٥٢
  منطـاً  يباًوتتبع مجيع القضايا تقر   . أعقبتها اعتقاالت ذات دوافع سياسية، وخباصة يف األقاليم       

 يشمل كون التهم املوجهة هلؤالء املعتقلني تكاد تنحصر يف حيازة أسلحة أو خمدرات،              معيناً
  .)١٠٤( إىل شهادة الشرطةوتستند حصراً

 واالنتخابات احمللية   ٢٠٠٨ أن االنتخابات العامة لعام      ٦والحظت الورقة املشتركة      -٥٣
ير يف إحـصاء األصـوات وختويـف         شابتها خروق عديدة، مبا يف ذلك التزو       ٢٠١٠لعام  

 عن استعمال احلزب احلاكم للموارد      املصوتني واملراقبني ومراقيب املعارضة لالنتخابات، فضالً     
  .)١٠٥(اإلدارية بكثرة
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 يف املائة من أعضاء ٦ أن كون النساء ال يشكلن سوى  ٥والحظت الورقة املشتركة      -٥٤
قايف والتشريعي وداخل األحـزاب تعيـق       الربملان يدل على وجود حواجز على الصعيدين الث       

  .)١٠٦(التمكني السياسي للمرأة
التابعة لجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية         الوأعربت    -٥٥

، )١٠٧(عن قلقها بشأن نقص املشاركة الفعالة لألقليـات يف الـشؤون العامـة        جمللس أوروبا   
  .)١٠٨(معرفة اللغة اجلورجيةيف نقص الئيسي هلذا هو والحظت أن ما يساق كسبب ر

  اتيةالعمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاحلق يف   -٧  
 بأن أكثرية النساء ال تزال مستخدمة يف امليادين املتدنيـة           ٥أفادت الورقة املشتركة      -٥٦

وخيضع كثري من هذه امليادين للخصخصة، ما يؤدي إىل جعل كثري مـن النـساء               . األجور
 أن انتهاك حقوق العمل     ٥والحظت الورقة املشتركة    . )١٠٩(ات أو إىل خفض أجورهن    فائض

وينص هذا القانون على حق     . ٢٠٠٦للمرأة زاد من حدته قانون العمل الذي اعُتِمد يف عام           
، وهو أحـد    "عدم التمييز "رب العمل يف فصل مستخدم دون إبداء أسباب ذلك، ما جيعل            

 أنه جيـري يف كـثري مـن         ٦وأوضحت الورقة املشتركة    . )١١٠(مبادئ القانون، جمرد عبارة   
آراء بـسبب   أو ،بسبب االنتمـاء إىل نقابـة  مثالً األحيان فصل املستخدمني بدافع التمييز،  

  .)١١١(سياسية أو ممارسة حق اإلضراب
والحظت منظمة التعليم الدولية أن املدرسني املنتمني إىل النقابات يتعرضون للضغط             -٥٧

  .)١١٢(للتخلي عن عضويتهم من قبل موظفي احلكومة وأرباب العمل وهيئات التعليم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
والحظت . )١١٣(يف جورجيا  أن الفقر من أخطر املشاكل       ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٥٨

 إىل   مشكالً أشد تعقيداً    أن احلصول على السكن الدائم والالئق يعد أحياناً        ٥الورقة املشتركة   
 الالئي يتعرضـن للعنـف   حد كبري بالنسبة للعازبات واألمهات العازبات واملشردات داخلياً   

  .)١١٤(املرتيل ويرغنب يف الطالق
رفَع مستوى الضمانات االجتماعية اليت تقـدمها        بأن يُ  ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥٩

  .)١١٥(الدولة للمدنيني املتأثرين باحلرب وبأن ُتوجَّه ميزانية الدولة حنو إقرار السالم وبناء الثقة
التابعة  االستشاريةُ املعنيةُ باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية        اللجنةوالحظت    -٦٠

البطالة والفقر بشكل خاص، وذلك     تعاين  ة من األقليات القومية     أن نسبة كبري  جمللس أوروبا   
جافاخييت  - وينطبق هذا بصفة خاصة على سامتسخي. ألهنا تعيش يف مناطق شديدة احلرمان   

تنمية اهلياكل األساسية يف هذه املناطق يف       ل أعمال   تنفيذوالحظت  . )١١٦(كارتلي - وكفيمو
  .)١١٧(السنوات األخرية
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التابعـة  ةُ االستشاريةُ املعنيةُ باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية         لجنالودعت    -٦١
إىل إتاحة اإلمكانية للجميع لالطالع على قدم املساواة وبشكل عـادل علـى             جمللس أوروبا   

إجراءات خصخصة األراضي، مع ضمان شفافية تلك اإلجراءات ووجود آليات رصد لتقييم            
  .)١١٨(يات القومية بفعالية يف هذه اآللياتوينبغي إشراك األقل. أثرها
 بتوفري إمكانية احلصول على الرعاية الصحية الـشاملة         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦٢

 الدولة بأن   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٩(جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة      
ُتحدَّد أالّ   ب ٤ت الورقة املشتركة    وأوص. )١٢٠(تدعم تطوير مراكز الرعاية النهارية املتخصصة     

اخلدمات املقدمة إىل املعوقني حسب درجة الفقر بل وفق درجـة اإلعاقـة واالحتياجـات               
  .)١٢١(الفعلية
 شهدت أن البيئة يف مستشفيات األمراض النفسية، وإن ١والحظت الورقة املشتركة    -٦٣

لعالج ومتردية ومعيقة لعملية تعايف     اتية ل ؤابية يف السنوات األخرية، غري م     بعض التغريات اإلجي  
 بزيادة عدد املوظفني املكلفني بالعالج يف أجنحـة         ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٢(املرضى

ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب      . )١٢٣(اإليواء وبتحديد خماطر العنف اجلنسي ومنعها     
 هلـا   املـأذون  لقيام اهليئات املستقلة     واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إىل وضع نظام        

  .)١٢٤(التحدث مع املرضى على انفراد بزيارات منتظمة إىل مستشفيات األمراض النفسيةب

  احلق يف التعليم  -٩  
 يف الـسنوات     أن التعليم الشامل أحرز تقـدماً هـائالً        ١الحظت الورقة املشتركة      -٦٤

 اجملال استحداث برامج تعليمية متكِّن مجيـع        وتشمل التغريات اإلجيابية يف هذا    . )١٢٥(األخرية
  .)١٢٦( املناسبةالشهاداتاملدانني من األحداث من إمتام التعليم الثانوي واحلصول على 

 يف  ت أن اهلياكل األساسية للمؤسسات التعليمية ليـس       ٤والحظت الورقة املشتركة      -٦٥
وأوصـت  . )١٢٧(سني املؤهلني كثري من األحيان يف متناول املعوقني وأنه يوجد نقص يف املدر          

  .)١٢٨(بتوسيع التعليم الشامل على نطاق جورجيا

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
الحظت احلركة اجلماهريية من أجل جورجيا متعددة القوميات أن ثقافة جورجيـا              -٦٦

ية من القوم ومستمر   السياسية وموقفها إزاء أقلياهتا يتسمان إىل حد كبري مبستوى عال نسبياً          
  .)١٢٩(اإلثنية
وأفادت احلركة اجلماهريية من أجل جورجيا متعددة القوميات بأن مثة مخس مناطق              -٦٧

وتعاين هذه  .  بل تشكل األكثرية يف بعض املقاطعات والبلديات       ،تتركز فيها األقليات اإلثنية   
. اً مطرد اً امللتحقني باملدارس الوطنية اخنفاض    يشهد عدد املدرسني، و عدد  املناطق من نقص يف     

ورغم أحكام الدستور، فإن اللغة اجلورجية هتيمن يف كثري من جماالت اجملتمع ويشكل إتقاهنا              
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. )١٣٠( لالندماج السياسي واالقتصادي واالجتماعي     مسبقاً بالتايل يف كثري من األحيان شرطاً     
ئط ووسـا .  أن املواقف السلبية العامة إزاء األقليات مـستمرة        ٢والحظت الورقة املشتركة    

  .)١٣١(اإلعالم من بني املصادر الرئيسية إلعادة إنتاج الصور النمطية إزاء األقليات
 أن النساء والفتيات املنتميات إىل األقليات القوميـة يف          ٢وأضافت الورقة املشتركة      -٦٨

 ، واالستغالل يف جمال العمـل     ،الزواج املبكر والقسري  بطرق منها   جورجيا يتعرضن للتمييز،    
  .)١٣٢(رتيلوالعنف امل

التابعة لجنةُ االستشاريةُ املعنيةُ باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية         الوذكرت    -٦٩
تتواصل سياسة تشجيع اللغة اجلورجيـة      أالّ  لحكومة أن حترص على     ل ه ينبغي أنجمللس أوروبا   

بني عليم العايل   التااللتحاق ب وينبغي كفالة املساواة يف     . على حساب احلقوق اللغوية لألقليات    
وأضافت أن مشاركة األقليات . لتالميذ الذين يدرسون يف املدارس اليت تعتمد لغات األقلياتا

 يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للبلد ويف الشؤون العامة ال تزال حمدودة وأن كثرياً             
  .)١٣٣(منها معزول عن اجملتمع اجلورجي

ية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعـة جمللـس أوروبـا          وأوصت املفوضية األوروب    -٧٠
بإطالق محلة توعية لتوضيح األسباب التارخيية لعودة األتراك امليسخيتيني من أجل تـاليف أي            

كما أوصت بوضع استراتيجية شاملة تعاجل مسائل من قبيل تعلُّـم اللغـة             . تعصب ضدهم 
  .)١٣٤(واحلصول على التعليم والعمل من أجل إدماجهم

  املشردون داخلياً  -١١  
ذكر ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني ومركز رصد حالة التشرد الداخلي أن أكثـر               -٧١
        وال يـزال  .  شخص يف جورجيا قد تشردوا جراء عدة موجات من الـرتاع       ٤٥٠ ٠٠٠من  
والحظ مفوض حقـوق    . )١٣٥( يف جورجيا وحدها    شخص مشردين داخلياً   ٢٥٥ ٠٠٠حنو  

 متكنـوا مـن العـودة إىل    ٢٠٠٨أن معظم من شردهم نزاع عام     جملس أوروبا     يفاإلنسان  
منازهلم يف املناطق املتامخة ألوسيتيا اجلنوبية، ولكن معظم ذوي األصل اإلثين اجلورجي الذين             

ودعا إىل تواصل اجلهود احلامسة من . )١٣٦(فروا من أوسيتيا اجلنوبية نفسها مل يتسن هلم العودة        
  .)١٣٧(اًواجملتمع الدويل من أجل حتسني حالة العدد الكبري من املشردين داخليجانب السلطات 

والحظ ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني ومركز رصد حالة التـشرد الـداخلي أن               -٧٢
 ، خالل عملية وضع استراتيجية الدولة املتعلقة باملشردين داخليـاً          قد بذلت جهوداً   احلكومة

     لكنـهم  وعلى املسامهة يف هذه العملية       هؤالء األشخاص لتشجيع  وخطة العمل املوازية هلا،     
  .)١٣٨(بالقدر الكايف منذئذ يف اختاذ القرارات اليت متس حياهتميشاركوا مل 
وذكرت الرابطة اجلورجية للمحامني الشباب أن عمليـة تـسجيل املـشردين يف               -٧٣
احلـق يف املـستحقات   احلمايـة القانونيـة و  فآليات  .  مل تكتمل بعد   ٢٠٠٨أغسطس  /آب

  .)١٣٩(اً باالعتراف الرمسي باملشردين داخلياًمباشريتصالن اتصاالً االجتماعية 
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 واألطفال الذين يعيشون يف      بأن األطفال املشردين داخلياً    ١وأفادت الورقة املشتركة      -٧٤
 التعلـيم يف احلصول علـى      و ،اليوميةحياهتم  يواجهون مشاكل متعددة يف     " املنطقة العازلة "

  .)١٤٠(باألمن التام" املنطقة العازلة"وال يتمتع األطفال الذين يعيشون يف . والرعاية الصحية
والحظ ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني ومركز رصد حالة التـشرد الـداخلي أن               -٧٥

           . )١٤١(السكن غري الالئق ال يزال من بني املشاكل الرئيسية اليت تواجـه املـشردين داخليـا               
وفيما يتعلق باملشردين يف فترة التسعينات من القرن املاضي، فإن ظروف عيشهم يف املراكـز               

 أن من يعملون يف القطاع اخلاص يواجهون مشقات مماثلة اجلماعية غري الئقة وُيفترض عموماً  
، الحظ ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني      ٢٠٠٨وخبصوص املشردين يف عام     . )١٤٢(أو أسوأ 

لقد كان عمل احلكومة من     .  مشاكل حالة التشرد الداخلي أهنم يواجهون أيضاً     ومركز رصد   
  .)١٤٣(اً، ولكن ظروف معيشتهم غري الئقة أيضأجل تزويدهم بالسكن الدائم فورياً

وشددت الرابطة اجلورجية للمحامني الشباب على الطابع الطوعي لعمليـة إعـادة              -٧٦
 بطريقة خالية من التمييز، تعطـي األولويـة         التوطني وعلى أن فرص السكن ينبغي إتاحتها      

 وأضافت الرابطة أن عملية إعادة التوطني ينبغي أن جتـري وفقـاً       . )١٤٤(نيحلاالت املستضعف 
  .)١٤٥(ملعايري ظروف العيش الالئقة

والحظ ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني ومركز رصد حالة التـشرد الـداخلي أن               -٧٧
البطالة بصفة خاصة رغم أنه ال توجد أي قيـود رمسيـة علـى         يعانون من    املشردين داخلياً 

 يف معظمهـا يف     ٢٠٠٨وتقع املستوطنات اجلديدة املشيدة ملن تشردوا يف عام         . )١٤٦(عملهم
  .)١٤٧( ذات إمكانيات ضئيلة لدر دخل مستداممناطق ريفية متخلفة اقتصادياً

التشرد الداخلي أن العائق    وذكر ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني ومركز رصد حالة           -٧٨
عاجلة العوائق املاليـة الـيت يواجههـا    مل احلكومة سعي رغم االقتصادي للتعليم ال يزال قائماً 

وأضـاف  . )١٤٨( بتوفريها لإلعانات والتمويل فيما يتعلق بالكتب املدرسـية     املشردون داخلياً 
  .)١٤٩( احملليةأسوأ من املدارسبؤس  يف حالة االئتالف أن مدارس املشردين داخلياً

وحسبما أورده ائتالف اجمللس النروجيي لالجئني ومركـز رصـد حالـة التـشرد          -٧٩
االجتمـاعي   - الداخلي، توجد على ما يبدو احتياجات غري ملباة فيما يتعلق بالدعم النفسي    

وملعاجلة هذه املسألة، التزمت احلكومة بكفالة وجـود        . ٢٠٠٨لألطفال املتأثرين برتاع عام     
  .)١٥٠(فسي يف كل مدرسةطبيب ن

 أن احلكومة اجلورجية مسؤولة عن عدم إخالء املدنيني         ٢والحظت الورقة املشتركة      -٨٠
   وحـسبما ورد يف الورقـة      . )١٥١(٢٠٠٨أغـسطس   /من منطقة الرتاع خالل حـرب آب      

. )١٥٢(، يلزم القانون احمللي احلكومة اجلورجية بتقدمي تعويضات لضحايا احلـرب          ٢املشتركة  
أو التعـويض   / أن احلكومة مل تف بالتزامها بإعادة املمتلكات و        ٢ت الورقة املشتركة    وذكر

والحظـت الورقـة    . )١٥٣( وغريهم من املدنيني الذين تأثروا باحلرب      عنها للمشردين داخلياً  
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 أن معظم ضحايا احلرب ليست لديهم معلومات بشأن حقوقهم ويرضون بالتايل            ٢املشتركة  
  .)١٥٤(ي شيء تقدمه احلكومة إليهميف كثري من األحيان بأ

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٢  
الحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا أن              -٨١

مزرية بسبب ندرة فـرص     تزال   الظروف عيش الالجئني من بلد جماور يف منطقة بانكيسي          
  .)١٥٥(لدخلالعمل املدر ل

  الة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبااحل  -١٣  
الحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن احلالة األمنية يف املنـاطق املتـأثرة                -٨٢

. )١٥٦( من العمل مطلوب يف جمال املفقودين      والحظ أن مزيداً  .  تاماً بالرتاع مل تشهد استقراراً   
 إىل ما بعد    املتحدة يف املنطقة سيكون مطلوباً    كما أعرب عن اقتناعه الراسخ بأن وجود األمم         

 مجيـع  حرية الوصول دون عوائق إىل    ملنظمات الدولية   اودعا إىل منح    . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  .)١٥٧(املناطق املتأثرة بالرتاع

 للقانون الـدويل،    والحظت الرابطة اجلورجية للمحامني الشباب أن جورجيا، وفقاً         -٨٣
اللتزامات اإلجيابية فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان على أراضـي           مسؤولة عن ا   تبقى قانوناً 

لجنةُ االستشاريةُ املعنيةُ باالتفاقيـة اإلطاريـة       الوشجعت  . )١٥٨(منطقيت أخبازيا وتسخينفايل  
اتباع هنح بّناء إلجياد تسوية عادلة ودائمة للرتاع        التابعة جمللس أوروبا    حلماية األقليات القومية    

  .)١٥٩(نوبية وأخبازياعلى أوسيتيا اجل
ورحب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باجلهود الرامية إىل زيـادة الـوعي               -٨٤

باألخطار املهددة لألرواح اليت تشكلها األجهزة غري املنفجرة ودعا إىل إنشاء مشاريع بديلـة    
ـ                ات لدر الدخل يف املناطق الزراعية إىل أن جيري تطهري األراضي من املتفجرات مـن خملف

  .)١٦٠(احلرب
 ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة إىل              -٨٥

  .)١٦١( دون تأخرييف أخبازياإلغاء عقوبة اإلعدام 
 ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة يف               -٨٦
. )١٦٢(طوات ملنع ختويف السجناء لبعضهم البعض يف سجن درانـدا          إىل اختاذ خ   ٢٠٠٩عام  

وأضافت أن عدم كفاية الرعاية     . )١٦٣(لنظافةمقبولة ل كما دعت إىل اختاذ تدابري لكفالة معايري        
وأوصـت  . )١٦٤( إىل أوضاع تبلغ حد املعاملة الالإنسانية واملهينـة        الصحية قد يؤدي سريعاً   

وأثارت اللجنة األوروبية   . )١٦٥(يف سجن دراندا عن البالغني    بكفالة فصل األحداث احملتجزين     
ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة دواعي قلق بشأن ظروف عيش املرضى              

  .)١٦٦(يف مستشفى دراندا لألمراض النفسية



A/HRC/WG.6/10/GEO/3 

GE.10-17579 16 

وفيما يتعلق مبرافق االحتجاز املؤقت يف سجون غايل وسوخومي وتكفارتـشيلي،             -٨٧
ذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أهنا تعاين كلها              

وأضافت أن حالة احملتجزات يف مرافق . )١٦٧(من نواقص وأن سجن تكفارتشيلي ينبغي إغالقه    
  .)١٦٨(هذه السجون أسوأ بكثري من حالة احملتجزين

إلنسان أنه ال ُيسَمح للمواطنني األخبـازيني،       والحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق ا       -٨٨
ويقال إن جوازات السفر األخبازيـة      . )١٦٩( للقانون األخبازي، حبمل اجلنسية اجلورجية     وفقاً

والحظ أن  . )١٧٠(اجلديدة إلزامية لدى تقدمي الدعاوى إىل احملاكم أو استالم معاشات التقاعد          
لألشـخاص يف   كـبريين   ارتياب وقلق   مسألة جوازات السفر ووثائق اهلوية تشكل مصدر        

  .)١٧١(مقاطعة غايل
مشكل حاد  ‘ القرى احلدودية ‘ أنه يوجد يف ما يسمى       ٢والحظت الورقة املشتركة      -٨٩

وأضافت . )١٧٢(إمدادات املياه تأيت من منطقة تسخينفايل     ألن  فيما يتعلق مبياه الشرب والري      
الوصول إىل ِقطع أراضيهم    درهتم على   قأن املشكل الرئيسي بالنسبة لسكان القرى يبقى عدم         

  .)١٧٣(الصاحلة للزراعة الواقعة يف اإلقليم احملتل
 أن من يقطنون قرى املنطقة العازلة السابقة ال ميكنهم          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٩٠

وتفتقر العيـادة   . زيارة سوى أقرب عيادة خارجية يف تكفيايف للحصول على خدمة طوارئ          
 لتكلفة النقل الباهظة والعجز البدين، فإن       ونظراً. يني وإىل األدوية واملعدات   إىل املوظفني الطب  

والحظت الورقة  . )١٧٤( حتمل تكاليف زيارة طبيب    م من املرضى احملليني ليس مبقدوره     كثرياً
 كذلك أنه ال توجد أي حمالت لبيع املنتجات الغذائية وال صيدليات يف معظـم               ٢املشتركة  

  .)١٧٥(القرىهذه 
وأشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل خماوف بشأن وضع اللغة اجلورجية              -٩١

  .)١٧٦(يف املدارس الواقعة يف مقاطعة غايل

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   

 أنه جرت تغيريات إجيابية عديدة فيما يتعلق بتحـديث          ١الحظت الورقة املشتركة      -٩٢
ولكنها . ها مطابقة التفاقية حقوق الطفل وبتنفيذ الربامج اجلديدة لرعاية الطفل         القوانني وجعل 
فئات املستضعفة بصفة خاصة، أي األطفال احملرومني من الرعاية األبوية          أطفال ال أضافت أن   

 ونقـص   ،ملشاكل من قبيل الفقـر    ما زالوا يتعرضون    وأطفال الشوارع واألطفال املعوقني،     
  .)١٧٧(ونقص فرص احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية ،االندماج االجتماعي

 يف  سامهتوالحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن ضمانات احلماية الدستورية            -٩٣
  .)١٧٨(زيادة االستقرار واحلرية الدينية يف جورجيايف السنوات األخرية 
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 سيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئي  -رابعاً   

  .ال ينطبق

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

  .ال ينطبق
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