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

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

30 July 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

150915    180915    GE.15-12892 (A) 

*1512892*  

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ثالثة والعشرونالدورة ال
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  13-2جنيف، 

ن مرررررق رررررار مررر 5التقريرررر الرررومني المقررردل ورقرررا  للفقررررة   
    16/21 مجلس حقوق اإلنسان

 جورجيا  
 

 

 

 

  

 
 

 .استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت. وليس فيها ما يعربر عن أي رأي كان ألمانة األمم املتحدة *



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

 

2/29 GE.15-12892 

 

 المنهجية وعملية اإلعداد -أوال   
  
عنـدما دـدمت  2011هذا التقرير جـء  مـن عمةيـة اعسـتعراس املسـتمرة الـ   ـدأت   عـا   -1

مـــــــن اعســـــــتعراس الـــــــدوري الشـــــــام ، د ةـــــــت جورجيـــــــا تقريـــــــر انولـــــــة األو . وأثنـــــــا  انولـــــــة األو  
توصـــية. و  الودـــت نخســـو، أاـــذت جورجيـــا عةـــل عاتقهـــا اعلتـــءا  ال ـــوع   تقـــد   136 جورجيـــا

تقريــر منت ـــف املــدة عـــن عمةيـــة تنخيــذ التوصـــيات الــ  د ةهـــا ال ةـــد ودــد دُـــد  هــذا التقريـــر   كـــانون 
 .2013األول/ديسمرب 

 ــروا النديــة الــ  ت  ــا عمةيــة اعســتعراس الــدوري الشــام ، وإذ تةتــء  جورجيــا التءامــاً تامــاً  -2
فإهنــــا وعــــعت عمةيــــة إ ــــيع وتنيــــة ت ــــم انميــــا وتتر ــــا هن ــــاً يعتمــــد  درجــــة ك ــــ ة عةــــل التعــــاون 

يتعةــجب الــوعت اعســتعراس الــ  تعنيهــا عةــل ال ــعيدين ا ةــ  والــدوو. و  هــذا الســيا ، ومــن  فيمــا
امـــات جورجيـــا النا ـــهة عـــن معاهـــدات نقـــو  ا نســـان، أُنشـــ    أجـــ  تيســـ  التنخيـــذ املي ـــم علتء 

فريــــجب عامــــ  دا ــــم مشــــكو  ــــ  الوكــــاعت لي،ــــون نيليــــة التنســــيجب الوتنيــــة، و مــــا  ــــ   2014 عــــا 
التشــريعية. واــوا اة و  مســلول  رفيعــ  املســتوس ومتوســ   املســتوس   الســة ات التنخيذيــة والق ــا ية

لخا ـدة أع ـا  الخريـجب العامـ  املشـكو  ـ  الوكـاعت  التعـاون ذلك، نظمت نةقة تدري ية ذات صةة 
 ما  رنامج األمم املتحدة ا منا   ومن املقرر تنظيم مءيد من الدورات التدري ية   املستق  .

ونســـــقت عمةيـــــة إعـــــداد هـــــذا التقريـــــر و ارُة الشـــــلون ا ارجيـــــة   جورجيـــــا. و ـــــارو  يـــــا  -3
عنيـــــة و ثةـــــون عـــــن الســـــة ة الق ـــــا ية والربملـــــان   عمةيـــــة إعـــــداد رات التنخيذيـــــة والوكـــــاعت املاالـــــو  

. ولغــرس تنخيــذ التوصــيات الــ  د ةتهــا جورجيــا تنخيــذاً مي مــاً أثنــا  الخــكة املشــمولة  ــالتقرير (1)التقريــر
  انولــة األو ، إ  جانــد إعــداد هــذا التقريــر، نُظاــم تــدريد اــاا لخا ــدة الخريــجب العامــ  املشــكو 

اعت  التعــاون مــا  رنــامج األمــم املتحــدة ا منــا   تنــاول نيليــات نقــو  ا نســان   األمــم  ــ  الوكــ
 املتحدة ما الككيء  وجو ااا عةل عمةية اعستعراس الدوري الشام .

و  الودــــت نخســــو، عةرقــــت جورجيــــا أسيــــة  الغــــة عةــــل توســــيا ن ــــا  إ ــــراو الق ــــا   ــــ   -4
. و  2012عمةيـــــة التشـــــاور م ،ـــــراً   نءيران/يونيـــــو  احل،ـــــوم    عمةيـــــة إعـــــداد التقريـــــر و ـــــدأت

، است ــــــــافت و ارة ا ارجيــــــــة   جورجيــــــــا،  التعــــــــاون مــــــــا و ارات تنخيذيــــــــة  تةخــــــــة، 2015 عــــــــا 
اجتماعـات تشــاور  تةخــة تناولــت اعســتعراس الــدوري الشــام ، أو  ــاركت فيهــا، اشــاركة منظمــات 

د مخوعـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو   ـــ  ن،وميـــة وم،تـــد املـــدافا العـــا    جورجيـــا وم،تـــ
ا نســان   جورجيــا. و ا عــافة إ  ذلــك، و  ةــد مــن و ارة الشــلون ا ارجيــة   جورجيــا، نظمــت 
املخوعـية الســامية حلقــو  ا نســان ما ـدة مســتديرة اشــاركة  ثةــ  ن،ـومي  و ثةــ  عــن الق ــا   ــ  

ســــتعراس الــــدوري الشــــام  وت ــــادل ا را   شــــ هنا. احل،ــــوم   ــــ،ةت منــــرباً  تــــا اً ملنادشــــة عمةيــــة اع
ول حـــر نيرا  وتعةيقـــات انهـــات صـــان ة امل ـــةحة، ت رميـــ  مســـودة التقريـــر النها يـــة عةـــل صـــخحة 
و ارة الشلون ا ارجية عةل ا نكنت؛ ود ـ  تقدهـو إ  سةـس نقـو  ا نسـان، ُعـرس عةـل مخوعـية 
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  وم،تـد املـدافا العـا  وإ  منظمـات  ـ  ن،وميــة. نقـو  ا نسـان و رنـامج األمـم املتحـدة ا منـا 
 وُأاذت  ع  اععت ار  يا التعةيقات واعدكانات أثنا  وعا الةمسات األا ة عةل التقرير.

  
 معلومات أساسية عن اإلمار التشريعي والمؤسسي -ثانيا   

 
 معلومات أساسية -ألف 

جورجيــا دولــة دهقراتيــة ومســتقةة ومونــدة و ــ  دا ةــة لةتقســيم مثةمــا أكــد اعســتختاُ  الــذي  -5
   يــــا أإــــا  إدةــــيم ال ةــــد اــــا فيهــــا  هوريــــة أ ا يــــا اع ــــكاكية  1991نيذار/مــــار   31نُظــــم   

دــــانون الســــوفييتية املســــتقةة ذاتيــــاً ومن قــــة جنــــوت أوســــيتيا املســــتقةة ذاتيــــاً ســــا قاً، ومثةمــــا ت كــــد   
. وتعـــــكم األمـــــم املتحـــــدة 1991نيســـــان/أ ري   9اســـــتعادة اســـــتقيل دولـــــة جورجيـــــا ال ـــــادر   

 ومنظمات دولية أارس  السيمة ا دةيمية نورجيا وحُبرمة ندود الدولة.
ومتـــارس  ســـة ة الدولـــة اســـتناداً إ  م ـــدأ ف ـــ  الســـة ات. فربملـــان جورجيـــا هـــو أعةـــل هيهـــة  -6

  املراد ة عةـل نشـاا احل،ومـة. ور ـيس جورجيـا هـو ر ـيس دولـة جورجيـا والقا ـد متثيةية   ال ةد وهار 
األعةــــل لةقــــوات املســــةحة انورجيــــة. ويــــرأ  احل،ومــــة ر ــــيس الــــو را ، وهــــ  ا يهــــة التنخيذيــــة العةيــــا؛ 
يللخها الر يس وخت ـا لثقـة الربملـان. ومتـارل  السـة ةس الق ـا ية   جورجيـا ا ـاكُم العاديـة   جورجيـا 

 وا ،مة الدستورية. وي من الدستور استقيل الق ا .
 ولغة الدولة   جورجيا ه  انورجية و  أ ا يا ه  األ ا ية. -7

 
 اإلمار التشريعي والمؤسسي -باء 

 
دســــتور جورجيــــا هــــو دــــانون الدولــــة األعةــــل. ويعيــــد الدســــتوُر الت كيــــد عةــــل عامليــــة نقــــو   -8

 ليًا كما يعكم  ُعةوا املعاهدات الدولية عةل القوان  ا ةية.ا نسان واحلريات املعكم هبا دو 
وألن جورجيــا تناصــر  ث ــات األمــم املتحــدة ونيليــات نقــو  ا نســان ا دةيميــة، فإهنــا ودعــت  -9

وصــددت عةــل معظــم صــ،وو نقــو  ا نســان. وتقــد  جورجيــا  انتظــا  تقاريرهــا الدوريــة إ  هيهــات 
ان وهتــــتم أ ــــد مــــا ي،ــــون اعهتمــــا   تنخيــــذ توصــــيات تةــــك رصــــد تنخيــــذ معاهــــدات نقــــو  ا نســــ

 ا يهات.
ومـــن أنـــد  وأهـــم الت ـــورات الـــ   ـــهدهتا التشـــريعات   جورجيـــا اعتمـــاد  رملـــان جورجيـــا  -10

أي  -. وملسســـة جورجيـــا حلقـــو  ا نســـان 2014أيار/مـــايو  2دانونـــاً  ـــامًي مل،افحـــة التمييـــء   
نخيـــذ القـــانون. وأل ـــراس رصـــد تنخيـــذ القـــانون، أنشـــ  م،تـــد  ولـــةص رصـــدس ت -م،تـــد املـــدافا العـــا  

 املدافا العا  إدارة معنية  املساواة.
و  الســـنوات األاـــ ة، اختـــذت جورجيـــا تـــدا   هامـــة عةـــل صـــعيد رســـم السياســـات وعةـــل  -11

صعيد امللسسـات ل ـمان تنسـيجب إجـرا ات احل،ومـة ا ادفـة إ  تخعيـ  التمتـا حبقـو  ا نسـان. وإ  
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إنشـــا  سةـــس املســـاواة  ـــ  اننســـ ، الـــذي يرأســـو نا ـــد ر ـــيس الربملـــان، أُنشـــهت مناصـــد  جانـــد
ااصـة أي ـاً مثـ  من ـد مستشـار الـر يس املعـا حبقـو  ا نسـان، ومسـاعد ر ـيس الـو را     ـلون 
نقو  ا نسان واملساواة  ـ  اننسـ ، والسـخ  املت ـول املعـا حبقـو  ا نسـان دااـ  و ارة الشـلون 

ارجية، الذي أُسندست إليو مهمة املتا عـة املنه يـة لتنخيـذ دـرارات سةـس نقـو  ا نسـان وتوصـيات ا 
املقــررين ا اصــ  وا ــربا  املســتقة  ونتــا ج عمةيــة اعســتعراس الــدوري الشــام . وتتمتــا ننــة نقــو  

واســـعة  ا نســـان واعنـــدما، املـــدين،   ـــختها إنـــدس الة ـــان الدا مـــة    رملـــان جورجيـــا،  ســـة ات
 لرصد وتقييم نالة نقو  ا نسان   ال ةد إ  جاند النظر   الش،اوس.

، اعتمـــــدت جورجيـــــا اســـــكاتي ية  ـــــامةة و عيـــــدة األمـــــد ااصـــــة حبقـــــو  2014و  عـــــا   -12
(، وُوعــا كــ  مــن اعســكاتي ية 2015-2014(، وا ــة عمــ  عنقــة )2020-2014ا نســان )

عـــعهما عةـــل إـــوت نشـــي  اهتمـــا املـــدين وجهـــات فاعةـــة وا ـــة العمـــ    ـــورة  ـــخافة إذ أُ ـــرو   و 
دولية. وي،خ  تنخيـذسسا ورصـدسا الخعـال أمانـُة نقـو  ا نسـان وسةـس نقـو  ا نسـان املشـكو  ـ  
الوكــاعت رـــت إ ــرام ر ـــيس الـــو را . ويتــ لف اهةـــس مـــن الــو را  وكـــذلك مـــن  ثةــ  عـــن اهتمـــا 

 ـــويت. و  ــا اهةـــس ملســـا لة الربملــان عـــن تريـــجب تقـــد  املــدين ومنظمـــات دوليـــة مــا الســـماا  الت
 تقرير سنوي.

. وهـــ  تعمـــ   شـــ،   2013وأُنشـــهت هيهـــة ا  ـــرام عةـــل تايـــة ال يانـــات   متو /يوليـــو  -13
كامــ  وسهــءة ومــءودة  ــاملوارد املاليــة وال شــرية ال،افيــة. وينتخــد الربملــان ر ــيس ا يهــة، الــذي يســمل 

لشخ ــية، ملــدة ثــي  ســنوات. وتشــم  وعيــة ا يهــة املــذكورة  شــ،  كامــ  مخــتامح تايــة ال يانــات ا
الق ــاع  العــا  وا ــاا اــا   ذلــك معانــة ال يانــات مــن د ــ  وكــاعت إنخــاذ القــوان  أل ــراس منــا 
انـــرا م وأل ـــراس التحقيقـــات. وتتمتـــا ا يهـــة  ســـة ات رصـــد مـــن  ةتهـــا ســـة ة إجـــرا  التحقيقـــات 

  ملعانة ال يانات؛ و  نال ندو  انتهاكات،  و  لةهيهة التغر .ودراسة اناند القانوين
  

 حالة حقوق اإلنسان ري األراليم المحتلة -ثالثا   
 
دأ ـــت ن،ومـــة جورجيـــا، أثنـــا  الخـــكة املشـــمولة  ـــالتقرير، عةـــل تنخيـــذ سياســـتها الراميـــة إ   -14

عـمان متتــا  يــا سـ،ان الدولــة  ــاحلقو  متتعــاً كـامًي.  ــ  أن انــتيل اعرـاد الروســ  من قتــ  ســا 
. أ ا يـــا   جورجيـــا ومن قـــة تســـخينخاو/جنوت أوســـيتيا،   جورجيـــا أوجـــد عراديـــ   الغـــة ا  ـــورة

وما أن جورجيا تعهدت  الوفا   التءامها  اختـاذ  يـا التـدا   املتانـة ل ـمان تايـة نقـو  ا نسـان 
  األدــاليم ا تةــة، فإهنــا   الودــت نخســو رــا،  ــ ن املســلولية األو  عــن انتهــاو نقــو  ا نســان   

 هات  املن قت  تقا عةل عاتجب اعراد الروس .
الـــذي وعـــعتو القـــوة ا تةـــة   ـــورة  ـــ  دانونيـــة، مهـــات ا عم مـــن  وهنـــا اـــ ال اعنـــتيل، -15

املشردين دااةياً واليجه  من العـودة إ  أمـاكن إدـامتهم الدا مـة  ،رامـة و  أمـن وأمـان. فخـ  ر يـا 
، كثرخـــت دـــوات اعنـــتيل الروســـية عمةيـــة إدامـــة أســـي ة مـــن األســـيو الشـــا ،ة و  هـــا 2011عـــا  
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ية عةـــــــل تــــــول ا ــــــ  اعنـــــــتيل   أ ا يــــــا، الوادعــــــة   جورجيـــــــا، و  مــــــن العراديــــــ  اعصــــــ ناع
(. و اد 2009تســــخينخاو/جنوت أوســــيتيا، الوادعــــة   جورجيــــا )ُوعــــعت هــــذه األســــيو   عــــا  

وهــــ  عمةيــــة ع تــــءال مســــتمرة. و  الودــــت  2013ت،ثيــــف هــــذه العمةيــــة منــــذ كــــانون الثاين/ينــــاير 
كيةــومكاً.   63ناعية عةــل تــول احلــدود أو ا ــ  اعنــتيل احلــاو،  ةــو سمــو  تــول احلــواجء اعصــ 

و   عـــأل األجـــءا ، ادـــتحم الســـيا، امل،ـــوان مـــن األســـيو الشـــا ،ة ومـــا يســـمل  عيمـــات احلـــدود  
ــا املن قــة الوادعــة رــت اعنــتيل. وتواصــ  روســيا  ا دةــيمس ا اعــا لســي رة ن،ومــة جورجيــا،  ــا وسا

ـــرا      ع ـــور اـــ  اعنـــتيلفـــرس ديـــود ع موجـــد  ـــا عةـــل الســـ،ان  الـــذي كثـــ اً  (2)ا ةيـــ  ال
 ــــك   ســــاتينهم وأفنيــــة منــــا  م ومــــراعيهم ونقــــو م ومقــــا رهم. و ت ــــء نــــرُ  احلــــدود الــــرو   مــــا

التـــا عون مل ــــةحة األمـــن اعرــــادي  انتظــــا  األ ـــخااس  ســــ د مـــا يــــدعون أنــــو  ع ـــور  ــــ  دــــانوين 
املقامـــة عةـــل تـــول اـــ  اعنـــتيل إع  ع ـــور األفـــراد الـــذين لةحـــدود   ينمـــا ع تســـمع نقـــاا الع ـــور 

لـديهم نـو  وانـد مـن أنـوا   الوثـا جب  الـ  تسعــكم هبـا القـوة ا تةـة  اعسـتناد إ  معـاي  م هسمـة تتعةــجب 
يســت يا مـــن األ ــخاا تقــد  ذلــك النــو  مــن الوثــا جب أو مـــن  . أمرــا مــن ع(3)  ــحة تةــك الوثــا جب

لع ـور أثنـا  سـاعات العمـ  فُيحـرس  مـن احلـجب   الع ـور  ـا يـلدي   أنيـان    ر مـنهم إ  نق ـة ا ع
كثــــ ة إ  ودــــو  عــــحايا   صــــخوم الســــ،ان ا ةيــــ ، اــــن فــــيهم النســــا  واألتخــــال، الــــذين أرادوا 

أ ـــخاا،  110، ت توديـــف 2012الع ـــور مـــن أجـــ  احل ـــول عةـــل عنايـــة ت يـــة عاجةـــة. و  عـــا  
)  الخــــكة مــــا  ــــ  كــــانون  2013 ات املــــذكورة أعــــيه. و  عــــا   اجتــــاه تســــخينخاو فقــــ ، ل ســــ

 2014الثاين/ينــاير وتشــرين األول/أكتــو ر(، ت توديــف إــو ألخــ   ــخا   اجتــاه أ ا يــا. و  عــا  
)الخـكة مـا  ـ  كـانون الثاين/ينـاير وتشـرين األول/أكتــو ر(،  ةـو هـذا العـدد إـو ثيثـة نيعم  ــخا. 

 2015 خ ـاً   السـنة. ومنـذ  دايـة عـا   142،  ةـو العـدد 2014ا  كما   عـ  2013و  عا  
  خ ًا   اهمو  ل س ات ذاهتا. 19، انُت ء 2015وإ   اية نيسان/ أ ري  

ومــن انتهاكــات نقــو  ا نســان الــ  يتــواتر نــدوثها   األدــاليم ا تةــة، عةــل ســ ي  املثــال  -16
ا  وانتهــاو احلــجب   احليــاة والتعــذيد وســو  املعامةــة احل ــر، نــاعت اعات ــام والســردة واععتــد ع

وناعت اعنت ـا  التعسـخ  الـ  يتعـرس  ـا األ ـخاا مـن ا ثنيـة انورجيـة واعنتهاكـات املنه يـة 
والســافرة حلقــو  املة،يــة وتقييــد نريــة التنقــ  ومنــا التيميــذ مــن ا ثنيــة انورجيــة مــن احل ــول عةــل 

مرفــجب هــذا التقريــر معةومــات عــن نــاعت اــددة مــن انتهاكــات نقــو  التعةــيم  ةغــتهم األ . وتــرد   
 ا نسان انسيمة   األداليم ا تةة.

وتةتــء  ن،ومــة جورجيــا التءامــاً  ــديداً  تــوف  احلمايــة ال،افيــة حلقــو  ا نســان واحلريــات    -17
جبا لــدس جورجيـــا مــن منـــرب  يــا أإــا  إدةيمهـــا اــا فيــو املن قتـــان ا تةتــان. و  الودــت احلـــاو،   يت ســ

ســوس م انثــات جنيــف الدوليــة لتحقيــجب األمــن واعســتقرار   من قتيهــا ا تةتــ  ول،خالــة عــودة نيمنــة 
جهـــ  إ  أمـــاكن إدـــامتهم واألمـــاكن الـــ  نشـــ وا فيهـــا. ودـــد  ـــدأت م انثـــات  لةمشـــردين دااةيـــاً ولير

  ر اســــتها األمــــم املتحــــدة ويشــــكو  2008تشــــرين األول/أكتــــو ر  15جنيــــف الدوليــــة عمةهــــا   
 التعاون   أورو ا.و واعراد األورويب ومنظمة األمن 
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ومــا فتهــت الســة ات انورجيــة، عةــل مــدس ســنوات، تــدعو إ  إ ــراو منظمــات دوليــة    -18
مس لة تايـة نقـو  ا نسـان   املن قتـ  ا تةتـ  مـن جورجيـا. وتواصـ  احل،ومـة انورجيـة الت كيـد 

ول نيليــات رصــد نقــو  ا نســان الدوليــة إ  أ ا يــا   جورجيــا وتســخينخاو/جنوت عةــل أسيــة داــ
أوســيتيا   جورجيـــا. ومـــن امللســـف منــُا  عثـــة الرصـــد التا عـــة ليرــاد األورويب   جورجيـــا مـــن القيـــا  

ار  اهمــة الرصــد دااــ  املن قتــ  ا تةتــ  تنخيــذاً ملــا جــا    وعيــة ال عثــة. فالســة ة ا تةــة، الــ  متــ
السة ة الخعةية، تواص  منا العديد مـن املنظمـات الدوليـة، اـا فيهـا املنظمـات ا نسـانية، مـن داـول 
ا دةيمــ  املــذكورين. وإن ا  ــورة ال الغــة لةوعــا القــا م ن ــة واعــحة عةــل عــرورة التــدا  الخعةــ  

ة عةــــل إــــو لةمخوعــــية الســــامية حلقــــو  ا نســــان ولةم،ةخــــ   وعيــــات   إتــــار ا جــــرا ات ا اصــــ
 عاج .
،  ـــدأت و ارة الشـــلون ا ارجيـــة   جورجيـــا إصـــدار تقـــارير ف ـــةية 2015وا تــداً  مـــن عـــا   -19

عــن نالــة نقــو  ا نســان نقــًي عــن م ــادر مختونــة   األدــاليم ا تةــة  غــرس توســيا ن ــا  إ ــراو 
 اهتما الدولية   رس  نالة نقو  ا نسان   هات  املن قت .

  
 تعزيز وحماية اإلنجازات والتحديات -رابعا   

 
 ركرة عامة عن استراتيجية وخطة العمل الومنيتين لحقوق اإلنسان -ألف 

 
تت ةـــــل سياســـــة احل،ومـــــة إ ا  نقـــــو  ا نســـــان  وعـــــوا   اعســـــكاتي ية الوتنيـــــة حلقـــــو   -20

حلقــو  ا نســان  ا نسـان وا ــة العمــ  املتعةقــة هبــا. فقــد اعتمــد  رملــان جورجيــا اعســكاتي ية الوتنيــة
. وت ـــــف اعســـــكاتي ية أهـــــما التحـــــديات امليدانيـــــة الـــــ  2014(   نيذار/مـــــار  2014-2020)

تعــــكس نقــــو  ا نســــان؛ ورــــدد عمةيــــة تنخيــــذ األهــــدام اعســــكاتي ية؛ وت ــــ ر امل ــــاد  التوجيهيــــة 
وعــــعتها  لتنســـيجب هـــذه العمةيـــة اـــا فيهـــا نيليـــات التقيـــيم ا اصـــة هبـــا. واعُتمـــدت ا ـــة العمـــ  الـــ 

( مــــن أجــــ  تنخيــــذ اعســــكاتي ية 2015-2014ن،ومــــة جورجيــــا  شــــ ن تايــــة نقــــو  ا نســــان )
. ويــراد   ــة العمــ  هــذه رديــد التءامــات مخ ــةة 2014الوتنيــة حلقــو  ا نســان   نءيران/يونيــو 

. ودــــــد ُوعــــــعت 2015و 2014لةســــــة ات انورجيــــــة مــــــن أجــــــ  تنخيــــــذ اعســــــكاتي ية   ســــــن  
ة العمـــــ  املتعةقـــــة هبـــــا هبـــــدم توســـــيا ن ـــــا  مشـــــاركة املنظمـــــات  ـــــ  احل،وميـــــة اســـــكاتي ية وا ـــــ

واملنظمــــات الدوليــــة وا ــــربا  األكــــادهي . ويرصــــد اهةــــس املشــــكو  ــــ  الوكــــاعت، الــــذي أنشــــ تو 
احل،ومــة ويرأســو ر ــيس الــو را ، عمةيــة تنخيــذ ا ــة العمــ . ولــدس اهةــس تســعة أفردــة عامةــة تتــ لف 

ـــء كـــ  مـــن هـــذه األفردـــة عةـــل أجـــءا   تةخـــة مـــن ا ـــة العمـــ  مـــن نـــوات و را  ور  ؤســـا  إدارات، ويركر
 23وجتتمـا األفردـة العامةـة التسـعة التا عـة لةم ةـس كــ  تتنـاول  يـا أجـءا  ا ـة العمـ  املللخـة مــن 

جــء اً. وك ــمانة إعــافية لتنخيــذ ا ــة العمــ  تنخيــذاً فعــاًع، أُنشــهت أمانــة نقــو  ا نســان، املســلولة 
سيجب املثمر    الوكاعت وعن رصد تنخيـذ ا ـة العمـ  مـن كثـد. وهـ  تا عـة  دارة م،تـد عن التن

 ر يس الو را .
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 6وتُعـــرسس عةــــل منظمــــات اهتمـــا املــــدين  انتظــــا  تقـــارير  ــــ ار مســــت دات التنخيــــذ. و   -21
الــ   ، دُــد  إ  الربملــان أول تقريــر مرنةــ  عةــل ا تــي   شــ ن تنخيــذ ا ــة العمــ 2015متو /يوليــو 

 وععتها احل،ومة.
  

 ركرة عامة عن السياسة الشاملة إزاء القانون اإلنساني الدولي -باء 
 
وععت احل،ومة ا ـة  ـامةة لتنخيـذ القـانون ا نسـاين الـدوو وإدرا، أن،امـو   تشـريعاهتا  -22

الــدوو )املشـــار و ارســاهتا. فالة نـــة الوتنيــة املشـــككة  ــ  الوكـــاعت املعنيــة  تنخيـــذ القــانون ا نســـاين 
كة نــة أو هيهــة دا مــة  (4)2011تشــرين األول/أكتــو ر  31إليهــا  عــده  اســم  الة نــة ( أُنشــهت   

م،ةخـــة  تنخيـــذ القـــانون ا نســـاين الـــدوو وعـــمان انكامـــو و تنســـيجب عمـــ   تةـــف ال،يانـــات   هـــذا 
 امليدان.
 ة التثقيخيـــــة ومـــــن أهـــــم أهـــــدام الة نـــــة التشـــــ يا عةـــــل وعـــــا  تةـــــف الـــــربامج واألنشـــــ -23

متـــو /     15 القـــانون ا نســـاين الـــدوو  التعـــاون مـــا الة نـــة الدوليـــة لة ـــةيد األتـــر. فخـــ   املتعةقـــة
الــ  يــراد هبــا رقيــجب أهــدام منهــا  2015-2014، وافقــت الة نــة عةــل ا ــة العمــ  2014يوليــو 

ال ــــحخيون  التعريــــف ا ــــاد  القــــانون ا نســــاين الــــدوو   صــــخوم اهموعــــات املســــتهدفة )وهــــ 
واملدراســـون وتيميـــذ املــــدار  واألت ـــا  و ــــ هم(، وتـــدريد مـــوتخ  و ارة الــــدفا  والقـــوات املســــةحة 
عةـل القــانون ا نســاين الـدوو وتقــد  معةومــات  شـ ن الســ،ان املــدني  واألهـدام املدنيــة. والغــرس 

ـــــة ليل 2015-2014الـــــر يس مـــــن ا ـــــة العمـــــ   ـــــال التشـــــريعات انورجي ـــــة امتث تءامـــــات هـــــو كخال
الدوليــة. و تحقيــجب هــذا ا ــدم، رقــجب ا ــة العمــ  إدمــا،س دواعــد القــانون ا نســاين الــدوو والقــانون 

 الدوو حلقو  ا نسان   أدلة وعقا د القوات املسةحة.
  

 ركرة عامة عن القانون الشامل لمكارحة التمييز -جيم 
 
دانونـــاً  ـــامًي مل،افحـــة  2014أيار/مـــايو  2مثةمـــا ســـ جب الـــذكر، اعتمـــد  رملـــان جورجيـــا    -24

ــــد   عــــا   ــــء اندي . و ــــارو هبمــــة   2012التمييــــء . ودــــد ُ ــــر    وعــــا دــــانون م،افحــــة التميي
صــيا ة القــانون  يــُا الــو ارات املخت ــة واملنظمــات  ــ  احل،وميــة، ا ةيــة منهــا والدوليــة. وأُدرجــت 

نــا القــانون النهــا   نيرا  وتوصــيات مــن منظمــات واــربا  دوليــ . والغــرس مــن القــانون الق ــا    
عةـــل  يـــا أ ـــ،ال التمييـــء وعـــمان متتـــا كـــ  فـــرد  املســـاواة مـــا  ـــ ه  ـــاحلقو  املن ـــوا عةيهـــا   
القــانون   ــرم النظــر عــن أي ســ د مــن األســ ات. و ظــر القــانون أي  ــ،  مــن أ ــ،ال التمييــء 

ييــءاً متعــدداً أو م ا ــراً أو  ــ  م ا ــر. وع تعــدال متييــءاً التــدا   ا اصــة وامللدتــة الراميــة إ  ســوا  كــان مت
تشـ يا املســاواة ع ســيما فيمــا يتعةـجب اســا   املســاواة  ــ  اننسـ . و ظــر القــانون أي ــاً التمييــء   

منــــا عةــــل الق ــــاع  العــــا  وا ــــاا ويخــــرس مســــلوليات لــــيس عةــــل امللسســــات العامــــة فحســــد وإ
ال،يانــات القانونيــة وعةــل  يــا األفــراد أي ــاً. ويــنا القــانون عةــل أنــو  ــد أن ترصــد هيهــة مســتقةة 
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الق ــا  عةــل التمييــء وعــمان املســاواة وأن تراد همــا. و غيــة كخالــة  -هــ  املــدافا العــا    جورجيــا  -
 80 ،  يـدت ميءانيتـو  نسـ ة التنخيـذ الخعـال لةمهـا  انديـدة الـ  أسـندها القـانون مل،تـد املـدافا العـا

مةيــون عري جــورج   2.2. فقــد  ةــو إ ــاو إنخــا  امل،تــد 2011  املا ــة مقارنــة ايءانيتــو   عــا  
، وثيثــــة مييــــ  عري جــــورج    2012مةيــــون عري جــــورج    عــــا   2.9، و2011  عــــا  
ميءانيـــة  2015، وُا  ـــت لـــو   عـــا  2014مةيـــون عري جـــورج    عـــا   3.5، و2013عـــا  

 ددرها أر عة ميي  عري جورج .
ورافقــت اعتمــاد القــانون سموعــةص مــن التعــدييت الــ  أُداةــت عةــل دــوان  تشــريعية أاــرس  -25

هبــدم رقيــجب اعتســا  مــا أن،ــا   يــا القــوان  ذات ال ــةة الــ  تــنظم الق ــا  عةــل أوجــو عــد  
املدنيـــة ودـــانون املســـاواة  ـــ  اننســـ  املســـاواة وااصـــة منهـــا تةـــك الـــ  تشـــوت دـــانون ا جـــرا ات 

 ودانون أمانة املظا  والقانون اننا  .
  

 2011أهم اإلنجازات والتطورات ري ميدان حقوق اإلنسان منذ تقرير عال  -دال 
 

 الوصول إلى العدالة والحق ري محاكمة نزيهة -1 
الغــرس منهــا  األســا  وكــان  2012 ــدأت املرنةــة األو  مــن إصــينات الق ــا    عــا   -26

النــ ي  الق ــا  عــن السياســة وترســيجمل اســتقيل اهةــس األعةــل لةعدالــة وعــدد مــن ملسســات احل،ــم 
الـــذال الق ـــا   األاـــرس. وت،خـــ  التعـــدييت مشـــاركةس الق ـــاة   تشـــ،ي  اهةـــس األعةـــل لةعدالـــة 

ة األو  مـن التعـدييت وإنشا س عمةية ل نا القـرار فيمـا  ـا النظـا  الق ـا   عمومـاً. و ادت املوجـ
مـــن  ـــخافية ا ـــاكم وا جـــرا ات الت دي يـــة. وت تنقـــيع األن،ـــا  الـــ  تـــنظم تســـ ي  و ـــر جةســـات 

 ا اكم ونشر درارات الغرفة الت دي ية واهةس الت دييب.
و  املرنةــــة الثانيــــة مــــن ا صــــينات، أُداــــ  تعــــدي ص دســــتوري يــــنا عةــــل  ــــغ  الق ــــاة  -27

. وانســـ اماً مـــا أن،ـــا  الدســـتور، يـــنا القـــانون التنظيمـــ  لةمحـــاكم العامـــة مناصـــ هم مـــدس احليـــاة
عةــل فــكة تعيــ  ملدتــة مــدهتا ثــي  ســنوات. وأُنشــهت نيليــة  ــخافة لتقيــيم أدا  الق ــاة اــيل هــذه 

 الخكة وستدا  نيء النخاذ عما دريد.
ـــءت عةـــ2014وُ ـــر    املرنةـــة الثالثـــة مـــن ا صـــينات   ر يـــا عـــا   -28 ل عـــمانات . وركر

اسـتقيل كـ  دــاست مـن الق ـاة وعةــل إ ـراكو   أنشــ ة ا ،مـة. وكـان املــراد  التعـدييت التشــريعية 
  هــذه املرنةــة إنــدا  التغيــ ات التاليــةب مــ   مناصــد الق ــاة الشــا رة عــن تريــجب تنظــيم م اريــات 

يم نقـــ  الق ـــاة مـــن تنافســـية عـــوس التعيـــ  امل ا ـــر؛ و ـــد  العمـــ  ا ـــدأ أمتتـــة إســـناد الق ـــايا؛ وتنظـــ
 ا،مة إ  أارس تنظيمًا صارماً.

ويقـــود إصـــينات العدالـــة اننا يـــة سةـــس التنســـيجب املشـــكو  ـــ  الوكـــاعت املعـــا  إصـــيا  -29
ـــة اننا يـــة. وهـــذا اهةـــس هيهـــة أساســـية مـــن هيهـــات رســـم السياســـات يتـــ لف مـــن  ثةـــ  عـــن  العدال
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دوليـة ومنظمـات  ـ  ن،وميـة. ودـد اعتمـد اهةـس  تةف الوكاعت احل،ومية و ثة  عـن منظمـات 
مث راجعهـــا ســـنوياً وهـــ ب إصـــيا التشـــريعات  2009اعســـكاتي يات وا ـــ  العمـــ  التاليـــة   عـــا  

اننا يــــة، ود ــــا  األنــــدا ، وامللسســــات الســــ نية، وا فــــرا، رــــت املراد ــــة، واملســــاعدة القانونيــــة، 
. واعتمــد اهةــس املــذكور (5) ــا ، وم،تــد املــدافا العــا والتعةــيم القــانوين، واعدعــا ، والشــرتة، والق

أي ــاً اســكاتي ية وا ــة عمــ  متعةقتــ   إعــادة ا دمــا،   اهتمــا و إعــادة الت هيــ    إتــار نظـــا  
 .2014العدالة اننا ية   عا  

، أُداةـــــت تعـــــدييت عةـــــل دـــــانون ا جـــــرا ات اننا يـــــة رمـــــت إ  تعءيـــــء 2014و  عـــــا   -30
ســــان   نظــــا  العدالــــة اننا يــــة. وهــــدفت التعــــدييت إ  تعءيــــء نقــــو  املــــدعل عةيـــــو نقــــو  ا ن

ــــة ــــة التخــــاوس مــــن أجــــ  ختخيــــف العقو  ــــة، وتعءيــــء دور  (6)وســــة ات الق ــــاة   عمةي ــــر العقو  وتقري
 و يادة  خافية ا جرا ات. (7)ال حية   عمةية التخاوس لتخخيف العقو ة

، نـُخرـــــذت إصـــــينات هامـــــة   ســـــال املســـــاعدة 2014و 2011و  الخـــــكة  ـــــ  عـــــام   -31
ــــة. فــــإ  جانــــد اعســــتقيل امللسســــ ، ت اعهتمــــا  عةــــل ا  ــــوا  توســــيا ن ــــا  وعيــــة  القانوني

،  ـــجب ل  ـــخاا املعســـرين احل ـــول عةـــل 2011م ـــةحة املســـاعدة القانونيـــة. فمنـــذ نيذار/مـــار  
 ـــدر فيهـــا ن،ـــم  اعنت ـــا  ا داري املســـاعدة القانونيـــة   د ـــايا انـــنع ا داريـــة الـــ  ه،ـــن أن ي

 وصــخو جــءاً  مــن انــءا ات. و ا عــافة إ  ذلــك، تقــد  م ــةحة املســاعدة القانونيــة ادمــة الــدفا  
 اهـان    عـأل أنـوا  الق ـايا املدنيـة وا داريـة ت عــاً ملـدس تعقالـد الق ـية ولدرجـة أسيتهـا، وذلـك منــذ 

،اتـــد م ـــةحة املســـاعدة القانونيـــة  شـــ،   . و يـــد عـــدد م2015ا ـــامس عشـــر مـــن نيســـان/أ ري  
مدينــة. وت الككيــء  وجــو اــاا عةــل املنــاتجب الــ  تســتقر فيهــا أدةيــات  18ك ــ  ف اتــت موجــودة   

 .2014و 2010إثنية وعةل مناتجب ا  ات نير ت افتتاا ستة م،اتد ما    عام  
الة نــــة املعنيــــة  ، وعمــــًي  التوصــــيات الــــ  وجهتهــــا إ  جورجيــــا2014و  نيت/أ ســــ س  -32

، ُعــدال دــانون انــنع ا داريــة   جورجيــا وُنــددت املــدة (8)حبقــو  ا نســان   منظمــة األمــم املتحــدة
الق ــــوس لةحــــ س اعنتيــــات  ا داري  ســــ د  يــــا اعنتهاكــــات الــــ  تــــلدي إ  احلــــ س ا داري 

ثت عــــمانات يومــــاً. وإ  جانــــد اخــــأل مــــدة احلراســــة ا داريــــة، اســــُتحد 90يومـــاً عــــوس  15  
إجرا يـــة لةشـــخا املودـــوم مـــن د يـــ  احلقـــو  املتعةقـــة اراعـــاة ا جـــرا ات الواج ـــة، واحلـــجب   معرفـــة 

 أس ات اعنت ا ، واحلجب   ااتيار اا ت و  إ يع األسرة.
 

 سياسة مكارحة سوء المعاملة -2 
،ال املعامةـة أو يعم  اهةـس املشـكو  ـ  الوكـاعت املعـا ا،افحـة التعـذيد و ـ ه مـن أ ـ -33

. واهةــس مســلول 2007العقو ــة املهينــة واليإنســانية رــت ر اســة و يــر العــدل   جورجيــا منــذ عــا  
 أي ًا عن وعا اسكاتي ية وا ة عم  وتنيت  مل،افحة التعذيد وسو  املعامةة.
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 2016و 2015ومترت املوافقة عةل ا ـة العمـ  انديـدة مل،افحـة التعـذيد لخـكة السـنت   -34
. وهـــ  ا ـــة أكثـــر تمونـــاً وبـــوًع مقارنـــة  ا  ـــة الســـا قة وتتـــ لف مـــن 2015أيار/مـــايو  18  

( تقويــــة ا ليــــات ا جرا يــــة والتشــــريعية وامللسســــية مل،افحــــة ســــو  املعامةــــة؛ 1أر عــــة أ ــــوات هــــ ب )
( عــمان الــدفا  عــن عــحايا ســو  3عــمان التحقيــجب الخعــال    يــا نــاعت ســو  املعامةــة؛ ) (2)
( التــدريد والتوعيــة و نــا  القــدرات  وصــف ذلــك جــء اً 4امةــة وإعــادة اععت ــار  ــم وتعوي ــهم؛ )املع

ع يت ءأ مـن م،افحـة سـو  املعامةـة. والغـرس مـن ا ـة العمـ  مل،افحـة التعـذيد أي ـاً  ةـورة مخهـو  
منخ ــ  وفعــال  ليــة التحقيــجب   ادعــا ات اســتخدا  التعــذيد وســو  املعامةــة دااــ  نظــا  الســ ون 

 والشرتة والعس،ر و   ذلك من املرافجب املغةقة.
 

 أهم أوُجه التحسن ري نظال السجون -3 
إ  جانـــد رريـــر السياســـة اننا يـــة واســـتحدا  دـــانون العخـــو  خ ـــ  العمـــ  ال،ـــف  الـــذي  -35

أجنءتـــو ســــالس ا فـــرا، املشــــروا  عـــد تعــــديةها، عونــــت مشـــ،ةة اكتظــــا  الســـ ون معانــــًة فعالــــة. 
دــــانون العخــــو عــــدة أ ــــ،ال مــــن العخــــو كــــا فرا، واخــــأل عقو ــــة الســــ ن إ  الن ــــف أو ويتنــــاول 

اخ ـــها إمـــا  الثةـــر أو  ـــالر ا نســـد صـــنف اننحـــة وكـــات الســـ  . ونتي ـــة لـــذلك، ا خـــأل 
 شـــ،  ك ـــ  عـــدد الســـ نا    امللسســـات الســـ نية   جورجيـــا. ودـــد أتـــاا العمـــ  الخعـــال الـــذي 

ان خت يا نيرـء لةمعيشـة دـدره أر عـة أمتـار مر عـة لةمـدان  ونيـءت أجنءتو سالس ا فرا، املشروا عم
مسانتو الدنيا ثيثة أمتـار مر عـة لخا ـدة السـ نا  د ـ  ا اكمـة وفـجب مـا تـنا عةيـو املعـاي  األورو يـة. 
وتقــو  ناليــاً جمســة ســالس معنيــة  ــا فرا، املشــروا )ثــي  منهــا    ــة لةــذكور ال ــالغ  وأنــدها 

ونياـــــر   ـــــا لةنســـــا ( اراجعـــــة الق ـــــايا  ـــــهرياً لةنظـــــر   إم،انيـــــة ا فـــــرا،   ـــــا ل نـــــدا  
املشـروا د ــ  هنايــة املـدة والغــرس مــن ا  ـة انــاري تنخيــذها الـر ُ   ــ   ــروا ا فـرا، املشــروا د ــ  
انتها  املـدة و ـ  نتـا ج ا ـة العقو ـة الخرديـة. ودـد نـالف الن ـاا نـذ ا ن تنخيـذ املخ ـ  ا ـاا 

لخرديـــة فيمـــا يتعةـــجب  نـــءع  الســـ ون مـــن األنـــدا  وســـي دأ العمـــ   ـــو   أنـــد الســـ ون  العقو ـــة ا
 املخ  ة لةنسا  و  س ن نيار   ا لةرجال.

ونــذ رســ  مشــ،ةة تــروم املعيشــة نــًي هنا يــاً، أتةقــت و ارة ا صــينيات عــدة مشــاريا  -36
سســــات الــــ  ت،ــــون تــــروم تتعةــــجب  ا ياكــــ  األساســــية  ع ــــها ع يــــءال ديــــد التنخيــــذ. ف  ةقــــت املل 

 العيمح فيها رديهة جداً  ينما ُجداد  ع ها  ال،ام  وأُعيد فتحو.
و نـــــاً  عةـــــل التعـــــدييت التشـــــريعية، تعتـــــء  و ارة ا صـــــينيات اســـــتحدا  نظـــــا  ت ـــــنيفت  -37

موعــوع  يشــتم  عةــل تقــدير  خ ــ  لةمخــاتر واعنتياجــات. ومــا أن املنه يــة ع  ــد أن ت اــذ 
عةومــات املتعةقــة  العقو ــة، فإهنــا ست ــا   احلســ ان أي ــاً ســةوو الســ   وتار ــو  عــ  اععت ــار امل

 ا جرام  وامللسس  والشخ  .
وُوعـــــــــعت اســـــــــكاتي ية وا ـــــــــة عمـــــــــ   صـــــــــيا الرعايـــــــــة ال ـــــــــحية   الســـــــــ ون  -38

ونظيــت  -أو مــا اصــ ُةع عةــل تســميتو  إصــيا الثمانيــة عشــر  ــهراً  - 2014-2013 لعــام 
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أكـــرب. وت اعنتهـــا  مـــن تنخيـــذ ا صـــيا  ن ـــاات  عـــد التقيـــيم املســـتق  الـــذي أجنـــء  اشـــاركة ومســـاندة
نيا ــــــة عــــــن اعرــــــاد األورويب وسةــــــس أورو ــــــا، ف ــــــوعخت امليءانيــــــة املخ  ــــــة لةرعايــــــة ال ــــــحية   
ـــُيعمام عةـــل  يـــا الســـ ون و يـــا  الســـ ون؛ وت توســـيا ن ـــا  منـــوذ، الرعايـــة ال ـــحية األساســـية ل

 ال حية األساسية ال  أُعيد إصينها وجتهيءها.وندات الرعاية 
 

 حرية التعبير والدين والتجمع -4 
نريــة ال،ــي  والتع ــ  م،خولــة اوجــد املعاهــدات الدوليــة ودســتور جورجيــا ودــانون جورجيــا  -39

املتعةــجب حبريــة ال،ــي  والتع ـــ . فالقــانون اننــا     جورجيــا يت ـــمن عــدداً مــن األن،ــا  الراميـــة إ  
تعءيء  يهة نيمنة و ،رنـة ل ـاا ال ـحخي  ل،ـ  يـلدوا عمةهـم  اسـتقيلية ودون تـدا  ع موجـد لـو. 
لذلك،  رر  القانون التـدا   ـ  القـانوين    ارسـة احلـجب   نريـة ال،ـي  والتـدا   ـ  القـانوين   

وجــد القــانون النشــاا املهــا ألي صــحخ . وجتــدر ا  ــارة إ  أن م ــادر األســرار املهنيــة اميــة ا
ــــــل أي  ــــــا ع يــــــنا عة  واســــــ ة امتيــــــا  اــــــاا. وتن غــــــ  ا  ــــــارة أي ــــــاً إ  أن القــــــانون   جورجي
مسـلوليات جنا يـة عـن نـاعت التشـه  أو القـذم وأن الشـخا الـذي ت ـدر عنـو ت ــر ات ذات 

 تا ا تشه ي دد يتعررس لةمسلولية املدنية فق .
شـريعات   جورجيـا، التغيـ  الـذي يتعةـجب  القـانون ومن أهم التغي ات الـ  أُداةـت عةـل الت -40

انـــورج  املتعةـــجب  ال ـــر ا ذاعـــ ، ويتعةـــجب  شـــخافية مة،يـــة وســـا   ا عـــي  والشـــخافية املاليـــة، وهـــو 
. وكــان الغــرس مــن التعــدييت الت ــدي ملشــ،ةت  2011دــانون وافــجب عةيــو  رملــان جورجيــا   عــا  

ـــــن مـــــن اعتـــــي  عةـــــل  يانـــــات تعريـــــف ســـــاب أوًع، ا ـــــات ال ـــــر املســـــ ةة اـــــار، احلـــــ دود ع مت،ر
 2011. ووفقـاً لةتعـدييت الـ  ُأجريـست   عـا  (9)مال،يها؛ ثانياً، امل ـاا املخخيـة لةمـال،  ا ةيـ 

عةل القانون انورج  املتعةجب  ال ـر ا ذاعـ ، أكـدت الة نـة الوتنيـة انورجيـة لوعـي  )وهـ  ا يهـة 
 ــ،  إعــين اعمتثــال الــذي ين غــ  إرفادــو   ةــد الشــخا أو امللسســة الــ   املنظامــة التا عــة لةدولــة(

. ويت ةــل التــءا  الشــخافية الوادــا عةــل عــاتجب أي هيهــة  ــر   (10)ت ةــد إصــدار تــرايا أو ت ــريع
عــدة أنشــ ةب اعلتــءا   تقــد  ت ــريع إ  ا يهــة املنظامــة  اعمتثــال   نــال تغيــ  مــال،  هيهــة ال ــر؛ 

ـــــة و يـــــان حب ـــــا امل ســـــاس    هيهـــــة ال ـــــر؛ و  كـــــا  أع ـــــا  سةـــــس ا دارة؛ و املســـــلول    هيه
 .(11)ال ر
، أُداةـــت تعـــدييت تشـــريعية عةـــل القـــانون ا داري العـــا    2013أيةول/ســـ تمرب  1و   -41

جورجيــا تةــء  الوكــاعت العامــة  امل ــادرة إ  ا ف ــاا عــن معةومــات لة مهــور وتع ــ  أي ــاً انمهــور 
 26 تةـــد احل ـــول عةـــل معةومـــات إل،كونيـــاً )  ةـــد إل،ـــكوين( واعتمـــدت احل،ومـــة   احلـــجب  

مرســـــوماً  شـــــ ن امل ـــــادرة إ  ا ف ـــــاا عـــــن معةومـــــات لة مهـــــور وال ةـــــد  2013نيت/أ ســـــ س 
 ا ل،كوين.

ومـــن اعلتءامـــات انديـــدة نورجيـــا فيمـــا يتعةـــجب حبريـــة املعةومـــة اعتمـــاد دـــانون منخ ـــ   شـــ ن  -42
مــة يتما ــل مــا املعــاي  الدوليــة وأف ــ  املمارســات. و ــري ناليــاً حبــر القــانون انديــد نريــة املعةو 
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املتعةــجب حبريــة املعةومــة وســيقدا  مشــرو  هــذا القــانون إ   رملــان جورجيــا  غــرس اعتمــاده حبةــول هنايــة 
 .2015عا  
واملعتقـد. وي من دستور جورجيا ل،ـ  فـرد احلـجب   نريـة ال،ـي  والخ،ـر والوجـدان والـدين  -43

وكالـــة الدولـــة امل،ةخـــة  الشـــلون  2014ومتا ـــياً مـــا املمارســـات الخ ـــةل األورو يـــة، أنشـــهت   عـــا  
الدينيـــة. وتقـــو  الوكالـــة   نشـــ ة حبـــرت ورةيـــ  ومشـــورة حلســـات احل،ومـــة ور ـــيس الـــو را  و  ســـا مـــن 

 ا يهات املخولة   دولة جورجيا.
وعــا تعــدييت تشـريعية لتم،ــ   يــا املنظمــات و  الودـت احلاعــر، تع،ــف الوكالـة عةــل  -44

الدينيــة مــن التمتــا  املســاواة   احل ــول عةــل مءايــا عــري ية. وف ــًي عةــل ذلــك، تنخرــذ الوكالــة   ــورة 
ــــيم نــــوارات  ــــ  األديــــان والثقافــــات املتعــــددة،  وصــــف ذلــــك أداة  دمــــا،  منه يــــة نشــــاتات وتُقل

 األدةيات الدينية.
 يقا عةل عاتجب دولـة جورجيـا أي التـءا  دـانوين  إصـيا ال ـرر الـذي وعةل الر م من أنو ع -45

تس رد فيو النظا  السوفي  الشموو، فإهنـا وافقـت، ت قـاً مل ـدأي العدالـة ونسـن النيـة و اعسـتناد إ  
ــــد   عــــا   ــــذي ت، ادتــــو (12)2014مرســــو  احل،ومــــة املعتمس ــــوي واملــــادي ال ، عةــــل جــــرب ال ــــرر املعن

واليهوديــة وتا خــة الرومــان ال،اثوليــك وال ا خــة الرســولية األرمنيــة جــرباً جء يــاً. و   ال وا ــف املســةمة
ـــــــو 2014عـــــــا   ـــــــ  م ة ـــــــف املـــــــذكورة 1 750 000، ت روي . (13)عري جـــــــورج  حلســـــــات ال وا 

ومــن املقــرر أي ــاً إعــافة توا ــف  2015وعــوعخت م ــالو األمــوال املخ  ــة لة ــرب انء ــ    عــا  
 ا ف ال  ت، ردت عرراً معنويًا ومادياً.أارس إ  دا مة ال و 

ودــانون جورجيــا املتعةــجب  ــالت ما والتظــاهر  (14)وي ــمن دســتور جورجيــا واعتخادــات الدوليــة -46
، أُداةـــت  عـــأل التغيــ ات ال، ـــ ة عةـــل القـــانون 2011احلــجبا   نريـــة الت مـــا الســةم . و  عـــا  

يـد احلـجب   الت مـا والتظـاهر متا ـياً مـا اعتخاديـة منها مـا يةـ ب إدرا، م ـدأ التناسـد فيمـا يتعةـجب  تقي
األورو يــة حلقــو  ا نســان؛ وإلغــا  القيــود الشــامةة فيمــا يتعةــجب   مــاكن الت مــا والتظــاهر، وع ســيما 
منها مـا يتعةـجب  امللسسـات السياسـية؛ ورُفعـت أي ـاً القيـود الشـامةة املتعةقـة  ـإ ي  الشـوار ؛ ويـنا 

عةـــل تقويـــة ال ـــمانات وأ ـــ،ال احلمايـــة املتـــوفرة لوســـا   ا عـــي  الـــ  القـــانون  ا عـــافة إ  ذلـــك 
 2011تغ ــــ  أنــــدا  الت مــــا والتظــــاهر. وأُداةــــت تعــــدييت إعــــافية عةــــل القــــانون   عــــام  

نتي ـــة املراجعـــة الق ـــا ية الـــ  أجرهتـــا ا ،مـــة الدســـتورية   جورجيـــا، ف  الـــت مءيـــداً مـــن  2012و
 .(15)حلقو    نرية الت ماالقيود ال  كانت مخروعة عةل ا

 
 حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية -5 

، 2012فمنــذ عــا   .تــوو احل،ومــة أسيــة ك ــ ة حلمايــة احليــاة ا اصــة وال يانــات الشخ ــية -47
ــــنُـ  ويتقيــــد دــــانون تايــــة ذت إصــــينات  ــــامةة مــــن أجــــ  إدامــــة نظــــا  حلمايــــة ال يانــــات   ال ةــــد. خر

ــــنا 2012ال يانــــات الشخ ــــية، الــــذي ُســــنر   أيار/مــــايو  ــــة. وي ،  ــــ هم املعــــاي  الدوليــــة واألورو ي
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القانون املذكور عةل إتـار تشـريع  أساسـ  تعـا  مـن ايلـو امللسسـات العامـة وا اصـة، ومـن  ينهـا 
عةـــل انتهاكـــات دواعـــد تايـــة وكـــاعت إنخـــاذ القـــانون، ال يانـــات الشخ ـــية معانـــة دانونيـــة. وتكترـــد 

 ال يانات الشخ ية مسلوليةص إدارية وجنا ية نسد ت يعة اعنتهاو ديد النظر.
. ومـــن أجـــ  إنشـــا  نيليـــة إ ـــرام 2013وأنشـــهت مختشـــية تايـــة ال يانـــات ا اصـــة   عـــا   -48

إ   اارجيـــة مســـتقةة عةـــل أنشـــ ة املينظـــة الســـرية الـــ  تقـــو  هبـــا وكـــاعت إنخـــاذ القـــانون، أســـندست
وتـــا ف جديـــدة تتعةـــجب  ا  ـــرام عةـــل أنشـــ ة املينظـــة الســـرية  2015املختشـــية ا تـــداً  مـــن عـــا  

، أنشــــ  نظــــا  رصــــد إل،ــــكوين مــــن مــــرنةت  2015)التعــــرس( ومراد تهــــا مســــ قاً. و  نيذار/مــــار  
يتــو  رصــد أنشــ ة املينظــة الســرية. و خ ــ  هــذا النظــا ، تســت يا هيهــة تايــة ال يانــات أن ترادــد 

ســـ قاً مـــدس دانونيـــة أنشـــ ة  ـــا ال يانـــات وأن تعيـــجب التعـــرس   نـــال عـــد  تة يـــة  يـــا الشـــروا م
مةيــون ون ــف عري جــورج .  ينمــا   2015القانونيــة. و ةغــت ميءانيــة الدولــة املخ  ــة  رســم عــا  

 .2014عري جورج    عا   588 000كةرف األدا  احلقيق  
 

 المشردون داخليا  والالجئون -6 
تذرار احل،ومة جهداً   عمان تـوف  تـروم كرهـة نميـا املشـردين دااةيـاً إع أن إ ـاد ع  -49

نــ  دا ـــم  ــم يتمثـــ    عـــودة توعيــة ونيمنـــة وكرهـــة، مثةمــا ت،ـــرر الت كيـــد عةيــو   دـــرارات انمعيـــة 
العامــــة ل مــــم املتحــــدة  شــــ ن وعــــا املشــــردين دااةيــــاً واليجهــــ  مــــن أ ا يــــا، جورجيــــا، ومن قــــة 

ينخاو/جنوت أوســـيتيا، جورجيـــا. و  ا ونـــة األاـــ ة، نشـــر م،تـــد املخوعـــية الســـامية لشـــلون تســـخ
اليجهـ    جورجيـا استق ـاً  لةــرأي  غـرس اسـت يان نوايـا املشــردين دااةيـاً ملعرفـة نيرا هـم وت ــوراهتم 

نهم عــن   املا ــة مــ 88 النســ ة لةعــودة ال وعيــة وحلةــول  ديةــة دا مــة. ونتي ــة لــذلك، أعر ــت نســ ة 
ر  تهــا   العــودة إ  مناتقهــا األصــةية   مــان وكرامــة. وعةــل الــر م مــن انهــود الــ  ت ــذ ا جورجيــا، 

الــ  كــان ا ــدم منهــا م انثــات جنيــف الدوليــة   يتحقــجب أي تقــد  دااــ  فريــجب العمــ  الثــاين أثنــا  
 معانة مس لة عودة املشردين دااةيًا واليجه .

 ـــمان تايـــة نقـــو  املشـــردين دااةيـــاً أثنـــا  فـــكة تشـــردهم و تعءيــــء وإن احل،ومـــة مةتءمـــة   -50
ــــ    هــــذا اعجتــــاه.  ــــاً  واســــ ة نةــــول تويةــــة األمــــد. ودــــد رقــــجب تقــــد  ك  ــــدما، املشــــردين دااةي ان
ــــة  فاســــكاتي ية الدولــــة املتعةقــــة  املشــــردين دااةيــــاً وا ــــة العمــــ  املوعــــوعة لتنخيــــذ اســــكاتي ية الدول

(، واســـكاتي ية ســـ   اعســـك ا  )مرســـو  احل،ومـــة 04/02/2015 اريجمل تـــ N127)مرســـو  احل،ومـــة 
N257 ( وا ـــة العمـــ  املتعةقـــة هبـــذه اعســـكاتي ية )مرســـو  احل،ومـــة 13/02/2014  تـــاريجملN128 
( ودـــــانون جورجيـــــا املتعةـــــجب  األ ـــــخاا املشـــــردين دااةيـــــاً مـــــن ا دةيمـــــ  04/02/2015  تـــــاريجمل

(  يعهــا يعــء   شــ،  ك ــ  نقــو  2014نيذار/مــار   1  ا تةــ    جورجيــا )داــ  نيــء النخــاذ 
املشــــردين دااةيــــاً عــــن تريــــجب تــــوف  ال ــــمانات ال ــــرورية حلمــــايتهم مــــن التشــــريد القســــري، وتــــوف  
املسـاعدة األوليــة  ــم أثنــا  نــءونهم، وتــوف  الســ،ن الي ــجب  ــم، وتايــة نقــودهم اعجتماعيــة ااصــة 

ــــ م ت مــــ ــــدما، اعجتمــــاع    احل ــــول عةــــل معــــاني  ــــهري، وت ــــة إ  جانــــد تشــــ يا اعن ن الدول
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ورســـ  تـــروم املعيشـــة. ويســـتحد  القـــانون نيليـــات تايـــة ت ـــون املشـــردين دااةيـــاً مـــن ا اـــي  
التعســـخ  مـــن األمـــاكن الـــ  يعيشـــون فيهـــا )املراكـــء انماعيـــة(. و ـــدد القـــانون أي ـــاً احلـــجب   إعـــادة 

 ونق  مة،يتها إ  من ورثها. العقارات ال  تُركت   ا دةيم  ا تة 
ـــذت ا ـــوات أو   اجتـــاه اعنتقـــال مـــن ا عانـــة  ســـ د الوعـــا إ  ا عانـــة  ســـ د  -51 ودـــد اختال

احلاجــــــة؛  ــــــ  أنــــــو يــــــتم ودــــــف دفــــــا ا عانــــــة لةمشــــــردين دااةيــــــاً إذا مــــــا  ةــــــو الــــــدا  ا اعــــــا 
هها التشـريا انـورج  مــن عري جـورج  أو أكثـر  عــد ت كالـد ا يهـة املخوالـة الــ  ينشـ 1 250 لة ـري ة
 ذلك.
    نيت/ 9مــــــــد   املتعةــــــــجب  ــــــــا يوا  و يجهــــــــ  جورجيــــــــا )الــــــــذي اعتُ  N320و ــــــــدد األمــــــــر  -52

(، ال ــادر عــن و ارة املشــردين دااةيــاً القــادم  مــن ا دةيمــ  ا تةــ ، ا جــرا ات 2013أ ســ س 
ولويــة حبســد انتياجــات املشــردين الواجــد ات اعهــا   تــوف  تــروم ا يــوا  ونقــ  املة،يــة. ورــداد األ

ـذت تـدا   ااصـة ملراعـاة انتياجـات األ ـخاا ذوي  دااةياً  اعستناد إ  أن،ا  املرسـو . ودـد اختال
 ا عادة وذوي اعنتياجات ا اصة. وُيستند   ذلك إ  م دأي الشخافية والعينية.

ـــــك ال -53 ـــــجب ذل ـــــو. ويتعة ـــــاً وأعةنت ـــــاً معياري ـــــو ارة دانون ـــــإيوا  األ ـــــخاا ودـــــد وعـــــعت ال قـــــانون  
املت ـــررين مـــن ال،ـــوار  ال  يعيـــة واملشـــردين  ســـ  ها، و إنشـــا  نيليـــة لتنظـــيم ا يـــوا  )املرســـو  الـــو اري 

(. و ـــدد هـــذا القـــانون،  اعســـتناد إ  املســـاواة 2013تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  13املـــلر   779ردـــم 
ــــ  املهــــاجرين ألســــ ات  يهيــــة و  هــــا مــــن املعــــاي  ذات ال ــــةة ، ا جــــرا ات الواجــــد ات اعهــــا    

      املـــ وس وتـــروم الســـ،ن ونقـــ  املة،يـــة. ودـــد نـــدد تعـــدي  القـــانون املـــذكور )كـــانون الثــــاين/ تـــوف 
 ( الظروم ال   و  فيها اعت ار أسرة من األسر مهاجرًة ألس ات  يهية.2015يناير 
ة األمـــم املتحـــدة  شـــ ن ، صـــدر  الربملـــان انـــورج  عةـــل اتخاديـــ2014نيســـان/أ ري   2و   -54

. ودعمـــاً ملوا مـــة التشـــريعات انورجيـــة مـــا 1961اخـــأل نـــاعت انعـــدا  اننســـية امللراـــة   عـــا  
اعتخاديــة، ُعــدرل القــانون التنظيمــ  املتعةــجب  اننســية   جورجيــا اســتناداً إ  م ــاد  اعتخاديــة وأُنشــ  

 .(16)أل خاا عده  اننسيةعدد من ا ليات ملنا ناعت انعدا  اننسية واحلد من عدد ا
وهـو  2012ودا  القـانون املتعةـجب  ـاليجه  والوعـا ا نسـاين نيرـء النخـاذ   نيذار/مـار   -55

القـــانون الـــذي اســـتحد   الوعـــا ا نســـاين  م ـــ ةحاً جديـــداً  اعت ـــاره ســـ  اً لتـــوف  تايـــة ثانويـــة. 
اليجـ  واحلـا ء عةـل الوعـا ا نسـاين. وينا القانون املذكور عةل تعريـف اسرـن حلمايـة أفـراد أسـرة 

 ومن أهم تةك امل اد  ا مية اوجد هذا القانون م دأ عد  ا عادة و/أو التسةيم و/أو ال رد.
، داــــ  نيــــء النخــــاذ دــــانونص جديــــد متعةــــجب  ـــــ  املركــــء 2014أيةول/ســــ تمرب  1وا تــــداً  مــــن  -56

تشــــــرين  28ك القــــــانون،  ــــــدأ   القــــــانوين ل جانــــــد واأل ــــــخاا عــــــده  اننســــــية . ووفقــــــاً لــــــذل
إصـــدار   ادـــات تعريـــف ملدتـــة لخا ـــدة مةتمســـ  الة ـــو . وهـــ    ادـــة تعـــادل  2014الثـــاين/نوفمرب 

 من النانية القانونية   ادة ا وية وتش،    الودت نخسو را ة إدامة. 
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، ونُخـــذت أنشـــ ة متنوعـــة لتقويـــة عمةيـــة انـــدما، اليجهـــ  واحلـــا ءين عةـــل الوعـــا ا نســـاين -57
 2013 اعســـــتناد إ  اعســـــكاتي ية الوتنيـــــة املتعةقـــــة  ـــــا  رة   جورجيـــــا لةخـــــكة مـــــا  ـــــ  عــــــام  

وإ  ا ـــة العمـــ  املتعةقـــة هبـــا. ووفقـــاً لةتشـــريا انـــورج ، يتمتـــا مةتمســـو الة ـــو  وكـــذلك  2015و
ان التعةــيم اليجهــون أو احلــا ءون عةــل املركــء ا نســاين  ــنخس احلقــو  املخولــة ملــواتا جورجيــا   ميــد

والرعايــة ال ــحية. ور ــ  الخهــة ال ــعيخة مــن مةتمســ  الة ــو  واحلــا ءين عةــل مركــء الة ــو  واملركــء 
ــــــة  ا نســــــاين عةــــــل دعــــــم مــــــاو عســــــته ار ســــــ،ن. ووفقــــــاً لقــــــانون جورجيــــــا املتعةــــــجب ايءانيــــــة الدول

هري ، ُي ــــرسم ل  ــــخاا احلــــا ءين عةــــل مركــــء الة ــــو  أو املركــــء ا نســــاين معــــاني  ــــ2015 لعــــا 
 عري جورج . 45 ددره

 
 االتجار باألشخاص -7 

ي ــ ةا اهةــس املشــكو  ــ  الوكــاعت املعــا ا،افحــة اعجتــار  األ ــخاا الــذي أنشــ     -58
وهــو ي ــم  ثةــ  عــن   ــدور صــانا السياســات األساســ  فيمــا يتعةــجب ا،افحــة اعجتــار 2006عــا  

 يـــا الـــو ارات التنخيذيـــة والوكـــاعت املعنيـــة إ  جانـــد املنظمـــات  ـــ  احل،وميـــة واملنظمـــات الدوليـــة 
الــ  تقــو   ــدور نشــي    عمةــو. ولــدس اهةــس املشــكو  ــ  الوكــاعت فريــجب عامــ  دا ــم يتــ لف مــن 

وأاــرس  ــ  ن،وميــة. والخريــجب مستشــارين واــربا  دــانوني    اهــال ذي ال ــةة مــن منظمــات دوليــة 
ســاعة  48العامــ  الــدا م كيــان هةــك صــينية النظــر   وعــا  ــخا مــن األ ــخاا     ــون 

مــن تقدالمـــو   ةـــد و  منحـــو مركـــء ال ـــحية. وت ـــمن التشـــريعات اننا يـــة   جورجيـــا أي ـــاً مراعـــاة 
واســ ة وكــاعت إنخــاذ ا جــرا  ا ــاا اــنع مركــء ال ــحية القــانوين ملــن يقــا عــحية اعجتــار  ال شــر  

 القانون.
، 2014 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 14ا ـــ  عمـــ  وتنيـــة. و   2006وي ـــا اهةـــس منـــذ عـــا   -59

العناصــر األر عــة  تقــو  عةــل مــا يســمل م ــدأ   2016-2015وافـجب اهةــس عةــل ا ــة عمــ  لةخــكة 
الوثيــــجب مــــا الــــدول وهــــ  منــــا جرهــــة اعجتــــار  ال شــــر ومقاعــــاة األتنرــــا  وتايــــة ال ــــحايا والتعــــاون 

واملنظمـــات  ـــ  احل،وميـــة الشـــري،ة عةـــل ال ـــعيدين الـــوتا والـــدوو. وأل ـــراس امل ـــادسرة إ  رديـــد 
م ـــاد  توجيهيـــة ااصـــة  2013نـــاعت اعجتـــار  ال شـــر والتحقيـــجب الخعـــال فيهـــا، اعُتمـــدت   عـــا  

،افحـــة اعجتـــار وإجـــرا ات عمةيـــة معياريـــة؛ وأُنشـــهت أر ـــا فـــر  جوالـــة وفردـــة عمـــ  وونـــدة ااصـــة مل
  ال شر    اتوم .

وت تعدي  دـانون جورجيـا املتعةـجب ا،افحـة اعجتـار ليتوافـجب مـا التوصـيات الـ  أصـدرها فريـجب  -60
. ويشــ  الخ ــ  انديــد 2012ا ــربا  املعــا  العمــ  عةــل م،افحــة اعجتــار  ال شــر   نيســان/أ ري  

اعجتماعيــة والقانونيــة ومســاعدة األتخــال ال ــحايا الــذي أُدر،   القــانون رديــداً إ  تــوف  احلمايــة 
، أُداةســـــت تعـــــدييت عةـــــل القـــــانون اننـــــا     جورجيـــــا 2014وإعـــــادة تـــــ هيةهم. و  أيار/مـــــايو 

 ودانون م،افحة اعجتار نير أُدر، فيهما تعريف أوعع مل  ةع  اعستغيل .
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 ـــانهود الـــ  ي ـــذ ا صـــندو  وفيمـــا يتعةـــجب حبمايـــة عـــحايا اعجتـــار  ال شـــر، ين غـــ  التنويـــو  -61
الدولـــة مـــن أجـــ  تايـــة ومســـاعدة عـــحايا اعجتـــار  ال شـــر نيـــر إنـــو ع يـــءال يـــوفر لة ـــحايا منـــذ 

ب )أ( املــ وس؛ )ت( املعونــة القانونيــة؛ )،( املســاعدة املاديــة وال  يــة؛ )د( وســا   إعــادة 2006 عــا 
 الت هي  وإعادة اعندما،. 

،ومــة عــدداً مــن اعتخادــات الثنا يــة مــا دول  ــري،ة  ق ــد و ا عـافة إ  ذلــك، عقــدت احل -62
 تقوية التعاون عةل م،افحة انرهة املنظمة عرب الوتنية اا فيها اعجتار  ال شر.

 
 حقوق الطفل -8 

فر ــت و ارة العــدل،  التعــاون مــا اليونيســيف واعرــاد األورويب، مــن العمــ  عةــل وعــا أول  -63
دــــانون منخ ــــ    تــــاريجمل جورجيــــا يتعةــــجب  ق ــــا  األنــــدا  )دــــانون د ــــا  األنــــدا ( اســــتناداً إ  
القـــانون النمـــوذج   شـــ ن د ـــا  األنـــدا  الـــذي وعـــعو م،تـــد األمـــم املتحـــدة املعـــا  املخـــدرات 

عةيـــجب ذي ال ـــةة، واســـتناداً أي ـــاً إ  اتخاديـــة نقـــو  ال خـــ  و  هـــا مـــن املعـــاي  الدوليـــة وانرهـــة والت
ذات ال ـــةة. والغـــرس مـــن دـــانون د ـــا  األنـــدا  إدرا، م ـــدأ امل ـــاا الخ ـــةل لة خـــ  و ـــ ه مـــن 
م اد  د ا  األنـدا  امل،رسـة   اتخاديـة نقـو  ال خـ  و  هـا مـن املعـاي  الدوليـة ذات ال ـةة   

ـــادُة عـــدد ال ـــدا   املتانـــة عـــن املينقـــة اننا يـــة، مـــن د يـــ  التحويـــ  التشـــر  يعات إدراجـــاً كـــامًي، و ي
والوسـاتة وتنويــا العقو ـات املتانــة لةقاعـ  لــيح،م هبـا  غيــة عـمان عــد  إصـدار عقو ــة  اعنت ــا  

 12واحلـــــــ س إع ر كحـــــــ  أاـــــــ . واعتمـــــــد  رملـــــــان جورجيـــــــا مشـــــــرو  دـــــــانون د ـــــــا  األنـــــــدا    
 .  2015ونيو نءيران/ي

وتتعاون وكالة ت ـوير الوتيخـة العموميـة   و ارة العدالـة مـا وكالـة امل ـةحة اعجتماعيـة عةـل  -64
وعا تعدييت التشريعات من أجـ  اسـتحدا  وثـا جب تعريـف ملدتـة لخا ـدة األتخـال الـذين يعيشـون 

 جب تث ـت هـويتهم ويعمةون   الشوار . فخـ  الودـت احلاعـر، ع هةـك معظـم أتخـال الشـوار  أي وثـا
ــــة ال ــــحية  ــــوفر اــــدمات الرعاي ــــة أن ت ــــة امل ــــةحة اعجتماعي ــــيس  اســــت اعة وكال وع جنســــيتهم، ول
والتعةــيم  ــلع  األتخــال. ونتي ــة لةتعــدييت املــذكورة، ســي،ون  اســت اعة الدولــة مــنع وثــا جب تعريــف 

 ملدتة ألتخال الشوار  إ  ن  رديد جنسيتهم ومركءهم القانوين.
  احل،ومــــة عمةيــــة إعخــــا  امللسســــات مــــن رقيــــجب رفــــاه ال خــــ  عــــن تريــــجب اســــت دال وتواصــــ -65

امللسســــات ال، ــــ ة  ــــدمات  ديةــــة مــــن النــــو  اأُلســــري وتشــــ ا احل،ومــــة تــــوف  اــــدمات التنشــــهة 
،  ادت احل،ومـة مـن ن ـم 2013لخا دة األتخال  ـدون مـ وس واألتخـال ذوي ا عادـة. ومنـذ عـا  

مــة ل تخــال ذوي ا عادــة واألتخــال النــاج . و يــدت إ  نــد ك ــ  فــرا نءمــة املعونــة املاليــة املقدا 
 اعستخادة من  رامج الرعاية اعجتماعية.

ةـل أساسـها الرصـد عو غية عمان جودة ا دمات، متـت  ةـورة معـاي  هبـذا ا  ـوا ُ ـرس  -66
 الدا م/املنه   ومراد ة انودة.
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اجتمــــاع  ن،ــــوم ، أتةقــــت و ارة العمــــ  وال ــــحة ، و  إتــــار  رنــــامج 2014و  عــــا   -67
والشــلون اعجتماعيــة   جورجيــا الربنــامج الخرعــ  لةمســاعدة   نالــة ال ــوار  لخا ــدة األســر ذات 
األتخــال الــ  تواجــو أ مــة مــن أجــ  تة يــة انتياجــاهتم العاجةــة. وي ةــو ن ــم ميءانيــة الربنــامج مةيــون 

ـــن الدولـــة مـــن  تقـــد  الـــدعم املـــادي وتـــوف  األ ذيـــة ومـــواد النظافـــة عري جـــورج ، األمـــر الـــذي ه،ر
 الشخ ية والت هيءات املنءلية  قيمة ألف عري جورج  ل،  أسرة اتاجة.

     ول ـــــمان ن ـــــول األتخـــــال عةـــــل رعايـــــة صـــــحية مي مـــــة  ـــــم، يـــــوفر ال ةـــــد منـــــذ أيةـــــول/ -68
هم  ـــ  صـــخر وســـت تغ يـــة  التـــ م  ال ـــح  نميـــا األتخـــال الـــذين تـــكاوا أعمـــار  2012ســ تمرب 

سـنة. وف ـًي عـن ذلـك، تشـتم   يـا  18سنوات، وكذلك ل تخال املعـاد  إ  أن ت ةـو أعمـارهم 
اـــدمات الرعايـــة ال ـــحية الـــ  مُتـــوال مـــن املـــال العـــا  عةـــل مءايـــا ااصـــة مـــن نيـــر تةيـــ  الشـــروا 

الــربامج أو إلغــا   امل ةو ــة مســ قاً لةح ــول عةــل ا ــدمات الــ  تُــوفار ل تخــال املســتخيدين مــن تةــك
 تةك الشروا متاماً.

وتتــــو  و ارة التعةــــيم والعةــــو    جورجيــــا مســــلولية وعــــا سياســــة تعةيميــــة جيــــدة ومي مــــة  -69
لة خــــ  ت اــــذ  عــــ  اععت ــــار م ــــاد  امل ــــاا الخ ــــةل لة خــــ  وتر يتــــو لي،ــــون مواتنــــاً  ،ــــ  معــــ  

مان داـــول  يـــا األتخـــال إ  نظـــا  ال،ةمـــة. وت،ـــر  و ارة التعةـــيم والعةـــو    جورجيـــا نخســـها ل ـــ
التعةــــيم وتــــوف  تعةــــيم جيــــد  ــــم. و ــــذا الغــــرس، تتعــــاون الــــو ارة مــــا منظمــــات اةيــــة ودوليــــة منهــــا 
اليونيســيف و رنــامج األمــم املتحــدة ا منــا   وال نــك الــدوو ووكالــة الوعيــات املتحــدة لةتنميــة الدوليــة 

 ظمات العديدة.وملسسة الت دي لتحديات األلخية و  ها من املن
 8وي،خـــــــ  القـــــــانون انـــــــورج  املتعةـــــــجب  ـــــــالتعةيم العـــــــا  )الـــــــذي أدـــــــرره  رملـــــــان جورجيـــــــا    -70

ــــــة   جورجيــــــا. 2005نيســــــان/أ ري   ــــــا املــــــدار  العمومي ــــــة التعةــــــيم العــــــا  لةتيميــــــذ    ي ( ساني
ن والةغــة وامللسســات التعةيميــة مختونــة نميــا األتخــال   ــرم النظــر عــن العــر  ولــون ال شــرة والــدي

واعنتمــــا  القــــوم  وا ثــــا واعجتمــــاع . ول ــــمان وصــــول  يــــا األتخــــال إ  ملسســــات التعةــــيم 
ذت ملارًا القرارات التالية ومنها عةل س ي  املثالب  ون و م عةل تعةيم جيد، اختال

  نُقــــع املنهـــــا، الـــــوتا وفــــجب امل ـــــاد  األساســـــية لةتعةــــيم الع ـــــري. ف ا عـــــافة إ  مواعـــــيا
تنــــاول املنهــــا، الــــوتا كــــذلك الك يــــة املدنيــــة ونقــــو  ا نســــان وعــــد  التمييــــء تقةيديــــة، ي

والتســـــامع والتنـــــو  الثقـــــا  وعةـــــم ال يهـــــة والســـــيمة واحلمايـــــة واحلـــــد مـــــن  ـــــاتر ال،ـــــوار  
 لت ور الشخ   واعجتماع  واملها؛وموعوعات أارس هامة توايًا ملءيد من ا

   انميـــا ويـــدعم األتخـــال ذوي اعنتياجـــات يُقـــدا     يـــا مـــدار  جورجيـــا تعةـــيم يشـــم
التعةيميـــة ا اصـــة   النـــو  الســـا د مـــن املـــدار . وفُتحـــت صـــخوم مندســـة أي ـــاً   عـــدة 
مــدار  ملســاعدة األتخــال ذوي اعنتياجــات ا اصــة عةــل اعنــدما، مــا أدــراهنم واحل ــول 

ادة والعميقـة. عةل التعةيم. و ري إعداد منهـا،  ـدي  ل تخـال ذوي ا عادـات الذهنيـة احلـ
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وت،ياـــف أي ــــاً اعمتحانــــات ا ج اريــــة الوتنيــــة لتتناســــد مــــا األتخــــال ذوي اعنتياجــــات 
 يمية ا اصة؛التعة

   رنــامج الشــمول اعجتمــاع  إ  دعــم األتخــال ال ــعخا  عــن تريــجب د ــو م   التعةــيم يرمــ 
األتخـــال  الركـــ  مـــن اـــيل  رنـــامج الشـــمول اعجتمـــاع . ويســـتخيد مـــن الربنـــامج املـــذكور

ــــة ا اصــــة ك تخــــال الرومــــا وأتخــــال املســــخيتي  واألتخــــال  ــــ   ذوو اعنتياجــــات التعةيمي
 نظا  التعةيم الرك ؛ احلا ءين عةل اننسية الذين تعكعهم مشاك    ولو،

  سياسـة  تانـة فرصـة ثانيـة   التعةـيم ل تخـال الـذين يعيشـون  وععت و ارة التعةيم والعةو
، أجنــــءت دراســــة 2014  ولغــــ هم مــــن األتخــــال ال ــــعخا . و  عــــا  ويعمةــــون   الشــــوار 

لةودــوم عةــل ال ــعو ات الر يســية الــ  تعــكس انت ــان أتخــال الشــوار    نظــا  التعةــيم 
،   تنخيـذ  رنـامج را ـد  دمـا، م،ــوانت 2015الركـ . ومـن املقـرر الشـرو ، ا تـداً  مــن عـا  

 ؛اند إعداد إتار عم  ادد ااا  املنها،تعةيم    مراكء الرعاية النهارية إ  ج
 و ارة التعةــيم والعةــو  عةــل عــمان انت ــان أتخــال األدةيــات ا ثنيــة ومت،يــنهم مــن  دوتن،ــ

ــذ الــو ارة عــدداً مــن األنشــ ة  امــة مــنتاعســتخادة ال امللسســات التعةيميــة. و ــذا الغــرس، تنخر
افظـة عةـل هويـاهتم مـن جهـة و رناساً يةيب انتياجاهتم ا اصة من أجـ  مسـاعدهتم عةـل ا 

ودعـــم عمةيـــة تعةـــيم الةغـــة الركيـــة ل دةيـــات ا ثنيـــة مـــن جهـــة أاـــرس دعمـــاً عنـــدماجهم   
 احلياة اعجتماعية والثقافية واعدت ادية لةدولة.

 
 حقوق المرأة -9 

والــذي يرأســو نا ــد ر ــيس  2009وعـا سةــس مســاواة  ــ  اننســ ، الــذي أُســس   عــا   -71
، 2013و 2011ا ــة العمـ  الوتنيــة املتعةقـة  املســاواة  ـ  اننســ  لةخـكة مــا  ـ  عــام   الربملـان،

، 2014كــــانون الثاين/ينــــاير   24. و  ودــــت عنــــجب،   2011أيار/مــــايو  5واعُتمــــدت ا  ــــة   
 2014اعتمـــد الربملـــان ا ـــة العمـــ  الوتنيـــة املتعةقـــة  املســـاواة  ـــ  اننســـ  لةخـــكة مـــا  ـــ  عـــام  

الـــــــ  تتوافــــــــجب مـــــــا اســــــــكاتي ية املســــــــاواة  ـــــــ  اننســــــــ  الــــــــ  وعـــــــعها سةــــــــس أورو ــــــــا  ،2016و
وترمــ  إ  م،افحــة التنمي ــات اننســانية والعنــف الــذي هــارس  عةــل النســا   2016-2014 لةخــكة

وإ  مراعـــاة املنظـــور اننســـاين    يـــا الـــربامج والسياســـات وإ  إلغـــا   يـــا التنمي ـــات اننســـانية 
الســـــة ية وعـــــمان املســـــاواة   الوصـــــول إ  العدالـــــة ورقيـــــجب التـــــوا ن   مشـــــاركة املـــــرأة   التقةيديـــــة 

 مناصد صنا القرار.
ـــــا    -72 ـــــك، أدـــــر  رملـــــان جورجي ا ـــــة  2011كـــــانون األول/ديســـــمرب   27و ا عـــــافة إ  ذل

واملتعةقــــة  تنخيــــذ دــــرارات سةــــس األمــــن   األمــــم  2015-2012العمــــ  الوتنيــــة ا اصــــة  ــــالخكة 
 املتعةقة  ـ  النسا  والسي  واألمن . 1960و 1889و 1888و 1820و 1325املتحدة 
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ـــــد القـــــانون  -73 ـــــدل مـــــن جدي ولتشـــــ يا مشـــــاركة املـــــرأة   السياســـــة واألنـــــءات السياســـــية، ُع
. وت قــــاً لةتعــــدي  2013متو /يوليــــو  29التنظيمــــ  ليرــــادات السياســــية لةمــــواتن    جورجيــــا   

  املا ــة إذا كانــت الخ ــوة  30اعنتخــايب املــذكور عةــل متويــ  إعــا  يعــادل  األاــ ،   ــ  ال،يــان
   30اننســانية  ــ  املر ــح  العشــرة   دا مــة املر ــح  عــن احلــءت املتقــد  لينتخا ــات تعــادل 

ــــات  2014املا ــــة عةــــل األدــــ . وداــــ  التعــــدي  األاــــ  نيــــء النخــــاذ   عــــا    عــــد تنظــــيم اعنتخا 
 .(17)ا ةية
و  الودــت احلاعــر، تشــغ  النســا  عــدة مناصــد رفيعــة و الغــة األسيــة فمــنهن و يــرة الــدفا   -74

وو يـــرة العـــدل وو يـــرة التعةـــيم وو يـــرة الشـــلون ا ارجيـــة وأمينـــة سةـــس األمـــن القـــوم  ور يســـة الة نـــة 
ورجيــا ، انُتخ ــت امــرأة لر اســة ا ،مــة العةيــا   ج2015املركءيــة لينتخا ــات   جورجيــا. و  عــا  

ألول مــرة   تــاريجمل جورجيــا. إع أن متثيــ  النســا    املناصــد العةيــا ومناصــد صــنا القــرار ع يــءال 
 ــ  كــامت   الســة ت  التشـــريعية والتنخيذيــة، مثةمــا جــا    توصـــيات لة نــة املعنيــة  الق ــا  عةـــل 

اســــاندهتما  درا،  . وملعانــــة هــــذه املشــــ،ةة، صــــررا الــــر يس ور ــــيس الربملــــان(18)التمييــــء عــــد املــــرأة
ن ـا سياسـية إلءاميــة لءيـادة مشــاركة النسـا    السياســة وسـتنادسمح التغيــ ات القانونيـة ذات ال ــةة 

 .2015 الربملان د   هناية عا  
،  ـــــــــرعت احل،ومــــــــة انورجيـــــــــة   مراجعــــــــة نســـــــــقية 2012و  كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  -75

  العمـ    ال ةـد تتقيـد متـا  التقيـد  اتخاديـات ومخاهيمية لقانون العم    جورجيا  غرس جعـ  دـوان
أف ـــ  املمارســـات الدوليـــة   دوانينهـــا،  ـــا يعـــء   شـــ،  ك ـــ  تايـــة   ق ـــد إدرا،العمـــ  الدوليـــة و 

عري جـــــورج   600نقـــــو  املـــــرأة. وت رســـــ  سياســـــة إجـــــا ة األمومـــــة مـــــن نيـــــر األجـــــر )مـــــن 
ـــــك، عري جـــــورج ( ومـــــدهتا )مـــــن أر عـــــة أ ـــــهر إ   1 000 إ  ســـــتة أ ـــــهر(. و ا عـــــافة إ  ذل

ي ــمن دــانون العمــ  نظــر عمــ  النســا  احلوامــ  أو النســا  الةــوال وعــعن تةهــن منــذ ودــت دريــد 
ســاعات إعــافية. وف ــًي عــن ذلــك، ي،خــ  دــانون العمــ  تــوف  ادمــة رعايــة األتخــال وت ــا املواليــد 

ال. و يـادًة عةـل ذلـك، ع يُق ـ  إهنــا  انـدد ومتديـد إجـا ة األمومـة أو إجـا ات إعـافية لةعنايــة  األتخـ
 عيدات العم  أثنا  الخكة ال  تة  إ عار صاند العم   احلم .

وتعـــا س الق ـــايا اننســـانية    يـــا املشـــاريا الـــ  تنخاـــذ   د ـــا  الءراعـــة والتنميـــة الريخيــــة.  -76
أسيــة ااصــة ملســ لة إ ــراو فعةــل ســ ي  املثــال، ودعمــاً  نشــا  تعاونيــات   الق ــا  الءراعــ ، تُــو س 

 النسا    التعاونيات وع سيما تش يا النسا  عةل  غ  مناصد ا دارة وصنا القرار.
 القضاء على العنف المنزلي -10 

اوجــد  2015-2013اعُتمــدت ا ــة العمــ  الوتنيــة لةق ــا  عةــل العنــف املنــءو لةخــكة  -77
لعمـــــ  ثيثـــــة أهـــــدام ر يســـــية هـــــ ب . وتســـــم  ا ـــــة ا2013متو /يوليـــــو  17مرســـــو  ر اســـــ    

ــــو ومســــاعدة عــــحاياه؛  (1) ــــءو واحلمايــــة من ــــا العنــــف املن رســــ  ا ليــــات واألســــا  التشــــريع  ملن
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منــــا العنــــف املنـــــءو  (3تــــوف  احلمايــــة واملســــاعدة وإعــــادة الت هيــــ  ل ـــــحايا العنــــف املنــــءو؛ ) (2)
 والتوعية اشاك  العنف املنءو.

، 2012نيذار/مــار   27يس عةــل القــانون اننــا     جورجيــا   وت قــاً لةتعــدي  الــذي أجــر  -78
تشــــ،  أي جرهــــة تســــتند إ  ا ويــــة اننســــانية ترفــــاً مشــــدداً لةعقو ــــة. وف ــــًي عــــن ذلــــك، جررمــــت 

ـــــا   نءيران/يونيـــــو  العنـــــف املنـــــءو؛ وأدرل، ن ـــــان جديـــــدان   القـــــانون اننـــــا      2012جورجي
الـــ   111ن ــا  العنـــف املنــءو عةـــل وجــو ا  ـــوا واملــادة  الــ  رـــدرد 1261جورجيــا ســا املـــادة 

 ت  ر فهات العنف املنءو.
وعةــــل الــــر م مــــن عــــدد التــــدا   الــــ  اختــــذهتا احل،ومــــة، يشــــ،ر  العنــــف القــــا م عةــــل نــــو   -79

انــنس، اــا فيــو العنــف املنــءو، م ــدر دةــجب  ــديد وع يــءال مــن عــمن الق ــايا الــ  رظــل  األولويــة 
ـــــو  19جـــــدول أعمـــــال احل،ومـــــة ا ـــــاا حبقـــــو  ا نســـــان. و  الق ـــــوس    ، 2014نءيران/يوني

ودعـــت جورجيـــا عةـــل اتخاديـــة سةـــس أورو ـــا ملنــــا وم،افحـــة العنـــف عـــد املـــرأة والعنـــف املنــــءو، أي 
اتخاديــة اســ ن ول. وُ ــرل    عمةيــة موا مــة التشــريعات انورجيــة مــا أن،ــا  اتخاديــة اســ ن ول هبــدم 

  املرنةـــــة األو  مــــــن التعــــــدييت التشـــــريعية، أداةــــــت احل،ومــــــة تعــــــدييت الت ـــــديجب عةيهــــــا. فخــــــ
دانونـــاً ترمــــ  إ  الق ـــا  الخعةــــ  عةـــل العنـــف املنــــءو. وأدـــر الربملــــان هـــذه التعــــدييت    12 عةـــل

. وت اعهتمـــا  عةـــل وجـــو ا  ـــوا   ـــمان تـــوف  املـــ وس لة ـــحايا. 2014تشـــرين األول/أكتـــو ر 
د القــانون اننــا  . وتقــدا  ناليــاً درو  إج اريــة لتحســ  ســةوو مــرت،يب وُجــر  الــءوا، القســري اوجــ

العنـــف املنــــءو و عــــادة تـــ هيةهم اجتماعيــــاً. و ا عــــافة إ  ذلـــك، أعــــدت و ارة العــــدل   جورجيــــا 
 دــرار نءمــة مــن التعــدييت القانونيــة لةق ــا  عةــل العنــف الــذي هــارس  عةــل النســا  ولتنخيــذ دواعــد 

ل. وُنشــر مشــرو  التعــدييت عةــل ن ــا  واســا   صــخوم املنظمــات  ــ  احل،وميــة اتخاديــة اســ ن و 
 ا ةية والدولية التماسًا لتعةيقاهتا وتوصياهتا.

 
 حقوق األرليات اإلثنية -11 

يتــــو  م،تــــد و يــــر الدولــــة املعــــا  امل ــــاحلة واملســــاواة  ــــ  املــــواتن  تنســــيجب عمةيــــة تنخيــــذ  -80
ت ا ثنيـــة. ودـــد انق ـــت فـــكة تنخيـــذ املخهـــو  الـــوتا لةتســـامع والت،امـــ  سياســـة الدولـــة جتـــاه األدةيـــا

؛ لـذلك، وعـا م،تـد و يـر 2014  عـا   2014-2009الوتا وا ة العمـ  املتعةقـة  ـو لةخـكة 
الدولــــــــة اســــــــكاتي يًة وا ــــــــة عمــــــــ  جديــــــــدت  لةمســــــــاواة  ــــــــ  املــــــــواتن  ولةت،امــــــــ  واعنــــــــدما، 

ــــذ . وتســــتند وثيقــــة الس2020-2015 لةخــــكة ياســــة انديــــدة إ  النتــــا ج الــــ  رققــــت  خ ــــ  تنخي
اعســكاتي ية الســا قة. وتقــو  اســكاتي ية الت،امــ  واعنــدما،  ــ  املــواتن  انديــدة عةــل هنــج أكثــر 
تنوعاً وت،ـامًي وترمـ  إ  املسـاسة   رقيـجب املسـاواة وعـمان مشـاركة األدةيـات ا ثنيـة  شـ،  كامـ  

عامـــة؛ وإ  احلخـــا  عةـــل ثقافتهـــا وهويتهـــا. ويســـتةء  كـــ  توجيـــو مـــن تةـــك    يـــا ســـاعت احليـــاة ال
التوجيهـــات إدرا، جـــء  متعةـــجب  ةغـــة الدولـــة إ  جانـــد ات ـــا  هنـــج يراعـــ  ال عـــد اننســـاين. وســـككرء 
اعســـكاتي ية انديـــدة  شـــ،  اـــاا عةـــل تايـــة ثقافـــة األدةيـــات ال ـــغ ة إ  جانـــد إدمـــا، الرومـــا 
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. ود ــ  تةــد اعتمــاد الوثيقــة مــن دل ــ  (19)ومت،يــنهم مــن احل ــول عةــل التعةــيماجتماعيــاً وادت ــادياً 
احل،ومـــــة انورجيـــــة، ع،خـــــت عةـــــل دراســـــتها ومنادشـــــتها  نشـــــاا جهـــــات فاعةـــــة  تةخـــــة اـــــا فيهـــــا 

 اهموعات املستهدفة هبا.
مدرســة تُــدرر   ةغــة  ــ  انورجيــة  213، توجــد   جورجيــا 2013ونســد  يانــات عــا   -81
لغويــة  ــ  انورجيــة. وتُــكجم كتــد الن ــوا الــ  توافــجب عةيهــا و ارة التعةــيم والعةــو      ــر ة 77و

جورجيـــــا    يـــــا املـــــواد مـــــن ال ـــــف األول إ  ال ـــــف الســـــاد  إ  الةغـــــات األرمنيـــــة والروســـــية 
 وا ذريــة. وتــوفر الدولــة  اهــان  يــا املــواد التعةيميــة املتانــة نميــا تــيت مــدار  األدةيــات. ويرمــ 

  إ  اســــتحدا   رنــــامج لةتخخيــــف، يســــمل نظــــا  احل ــــا، لخا ــــدة ال ــــيت مــــن 1+4  رنــــامج 
األدةيـــات القوميـــة. و  الودـــت نخســـو، ترمـــ   ـــرامج الةغـــة انورجيـــة إ  رســـ  التعةـــيم  ةغـــة الدولـــة 

دارة وانــدما، املــواتن  مــن األدةيــات ا ثنيــة   املــدار   ــ  انورجيــة. وتقــدر  مدرســة  .   فانيــا لــو
العموميــة دروســاً  الةغــة انورجيــة لخا ــدة املــوتخ  العمــومي  ومــوتخ  إدارة املــدار   اهــان. وتتــاا 
ـــة  ةغـــات األدةيـــات القوميـــة ا مـــس )األرمنيـــة وا ذريـــة والروســـية   ـــرامج األا ـــار التةخءيونيـــة وا ذاعي

انورجيــة وعةــل موجــات  ا ذاعــة واأل ا يــة واألوســتية( وتُعــدال وتُ ــر يوميــاً عةــل ا ــة ال ــر العامــة 
ـــر أســـ وعياً و  ـــورة منتظمـــة مسةســـ  نـــواري إذاعـــ   عنـــوان  ســـانتُنا  يتنـــاول  العامـــة . ويُعـــدال ويُ 
مشـاك  األدةيــات القوميــة والتســامع. وتــدعم الدولــة أي ــاً وســا   ا عــي  امل  وعــة  الةغــات ا ذريــة 

 2013واعنتخا ــــات الر اســــية لعــــا   2012لعــــا   واألرمنيــــة والروســــية. وأثنــــا  اعنتخا ــــات الربملانيــــة
، ن ــ   ثةــو األدةيــات القوميــة عةــل احلقــو  اعنتخا يــة  املســاواة 2014واعنتخا ــات ا ةيــة لعــا  

مـــا  ـــ هم. فقـــدمت  ـــم الة نـــة املركءيـــة لينتخا ـــات  يـــا املعةومـــات والوثـــا جب ال ـــرورية  الةغـــات 
ت احلـــــاو، هنـــــاو  انيـــــة نـــــوات   الربملـــــان انـــــورج  هثةـــــون األرمنيـــــة وا ذريـــــة والروســـــية. و  الودـــــ

األدةيـــات. وتتناســـد نســـ ة متثيـــ  األرمـــن ا ثنيـــ  وا ذريـــ  ا ثنيـــ    اهةســـ  ا دةيميـــ  ملن قـــة 
جافــــااي  و  من قــــة كخيمــــو كــــارتة  مـــا نســــ ة الســــ،ان   هــــات  املن قتــــ . ومــــن  - امتســـخيو 

، و  إتـــــار  رنـــــامج  إعـــــي  األدةيـــــات القومية/ا ثنيـــــة  تـــــوف  2014إ   ايـــــة عـــــا   2011 عـــــا 
ال ــمانات اعجتماعيــة ، نظمــت و ارة ال ــحة والعمــ  والشــلون اعجتماعيــة اجتماعــات   املنــاتجب 
ــذت أي ــاً مشــاريا إدامــة ا ياكــ  األساســية. و ــرعت  امل،تظــة  الســ،ان مــن األدةيــات القوميــة. ونـُخر

 ثــــار   جورجيــــا   تنخيــــذ  رنــــامج  دعــــم ثقافــــة األدةيــــات القوميــــة . وتــــدعم و ارة الثقافــــة وتايــــة ا
احل،ومــة انورجيــة املتــانف واملســارا واملراكــء الثقافيــة ا اصــة  األدةيــات ا ثنيــة كمــا تشــ عها عةــل 

 احلوار والتسامع    الثقافات.
  

 حقوق األشخاص ذوي اإلعارة -12 
صـــدر   رملـــان جورجيـــا عةـــل اتخاديـــة األمـــم املتحـــدة  ،2013كـــانون األول/ديســـمرب   26   -82

املتعةقـــــة حبقـــــو  األ ـــــخاا ذوي ا عادـــــة. وتـــــرأ  ر ـــــيس الـــــو را  سةـــــسس التنســـــيجب املعـــــا  ق ـــــايا 
األ ـــخاا ذوي ا عادـــة وهـــو جهـــا  وتـــا م،ةـــف  تنخيـــذ اعتخاديـــة املـــذكورة. ويتـــ لف اهةـــس مـــن 
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منظمـــات  ـــ  ن،وميـــة   اهمـــو  ُ ثةـــة    الـــو را . وتعمـــ  عةـــل النهـــوس  ق ـــايا ا عادـــة عشـــر
 اهةس. وُكةرف م،تد املدافا العا   رصد العمةية.

وحلمايــة نقــو  األ ــخاا ذوي ا عادــة وتنخيــذ أن،ــا  اتخاديــة األ ــخاا ذوي ا عادــة،  -83
وعــعت احل،ومــة واعتمــدت، اشــاركة منظمــات  ــ  ن،وميــة وجهــات أاــرس ذات م ــةحة، ا ــة 

هبــدم عـــمان متتــا األ ـــخاا ذوي ا عادــة  املســـاواة    2016-2014لةخـــكة العمــ  احل،وميــة 
ــــدا   مناســــ ة   الخــــكة املــــذكورة. و   ــــة ت ــــاين/  6الخــــرا؛ وترمــــ  ا  ــــة إ  تنخيــــذ الدول    كــــانون الث

، وافقـــــت احل،ومـــــة عةـــــل القواعـــــد الخنيـــــة املتعةقـــــة  كتيـــــد الخ ـــــا  وعناصـــــر املعمـــــار 2014ينـــــاير 
أل ـــخاا ذوي القـــدرات ا ـــدودة  غـــرس الت،ييـــف والت ـــوير الخـــردي وإدمــــا، والتخ ـــي  ل ـــاا ا

 األ خاا ذوي ا عادة.
 2015التـا ا لـو ارة الشـلون الدااةيـة   نيذار/مـار   112وأستةجب ا   السـاان لة ـوار   -84

ادمة جديـدة ختـا الرسـا   ا اتخيـة الق ـ ة وامل،املـات  ال ـوت وال ـورة لخا ـدة األ ـخاا ذوي 
عادات السـمعية وال،يميـة. وعـيوة عةـل ذلـك، تـورت و ارة الشـلون الدااةيـة  ـ،ًي ااصـاً مـن ا 

 ( لخا دة األ خاا املعاد .voice.police.geأ ،ال ال وت عةل مودا ا نكنت )
ـــذت الة نـــة املركءيـــة لينتخا ـــات   جورجيـــا عـــدداً مـــن ا  ـــوات ل ـــمان هتيهـــة منـــا   -85 واختر

ل النـــاا   ذوي ا عادـــة الوصـــول إليـــو. وت اســـتحدا  إتـــار اـــاا حبـــروم انتخا ـــات يســـُه  عةـــ
  كـــ  مركـــء ادـــكا ؛  2014وصـــخحات م،ـــربة لةحـــروم   انتخا ـــات عـــا   2013 رايـــ    عـــا  

وهــــو مــــا م،ــــن النــــاا   ذوي ا عادــــة ال  ــــرية مــــن املشــــاركة   ــــورة أنشــــ  و اســــتقيل أكــــرب   
ت ن ـــــ ات الت ـــــويت مـــــا انتياجـــــات األ ـــــخاا الـــــذين اعنتخا ـــــات. وكيرخـــــت إدارة اعنتخا ـــــا

مركــــء ادــــكا    كافــــة أإــــا  ال ةــــد. ف،يرخــــت الة نــــة املــــذكورة  800يتنقةــــون   كراســــ  متحركــــة   
. 2014دا ــــرة انتخا يــــة لخا ــــدة النــــاا   املعــــاد  حبةــــول ودــــت انتخا ــــات عــــا   464سموعــــو  مــــا

ــدراً نقــاًع إ  مراكــء اعدــكا  الــ   13نتخا ــات و ا عــافة إ  ذلــك، و رعــت الة نــة املركءيــة لي منحس
سموعـــة متنقةـــة ملســـاعدة النـــاا   املعـــاد    داـــول  11مـــ ت تة ـــات  ـــذلك مســـ قاً، وُ ـــ،رةت 

مراكـــــء اعدـــــكا  تيةـــــة يـــــو  اعدـــــكا . وتت ـــــمن  ـــــرامج التـــــدريد املخ  ـــــة ألفـــــراد الة نـــــة املركءيـــــة 
   ما الناا   املعاد .لينتخا ات أي ًا تعةيمات ختا التواص

و ــــرعت و ارة الرياعــــة والشــــ ات   جورجيــــا   تنخيــــذ  ــــرامج تــــوارت ا ي ــــاً ألهــــدام  -86
 .(20)اددة  غية دعم الش ات من الخهات اعجتماعية ا رومة وتش يا اندماجهم   اهتما

 
 الرعاية الصحية -13 

ـــــــة واعدت ـــــــادية   ، اعتمـــــــدت احل،ومـــــــة اســـــــكاتي ية التنميـــــــ2014  عـــــــا   -87 ة اعجتماعي
. ومــن أهــم توجهــات اعســكاتي ية تايــُة نقــو  ا نســان فيمــا يتعةــجب  ال ــحة اــا 2020 جورجيــا

ـــذ األنشـــ ة املوجاهـــة لةحـــد مـــن الخقـــر مـــن أجـــ   ي ـــمن تـــوف  الرعايـــة ال ـــحية ال الغـــة انـــودة. وتنخا
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ويت ةـــــل امل ـــــدأ الـــــر يس لسياســـــة اجتثـــــا  أ ـــــ،ال الخقـــــر املـــــددا واملخـــــاتر اعجتماعيـــــة   ال ةـــــد. 
ال ــــمان اعجتمــــاع    جورجيــــا   الككيــــء عةــــل انتياجــــات الخهــــات ال ــــعيخة اجتماعيــــاً. وتقــــد  
مــوارد مــن الدولــة ل  ــخاا الــذين ي يرنــون أهنــم مــن أ ــد النــا  فقــراً حبســد نظــا  تقيــيم مســ     

ميءانيــة  ــرامج الدولــة اعجتماعيــة  داعـدة  يانــات مونــدة  األســر املعيشــية ال ــعيخة اجتماعيــاً. و يــدت
 .2011عري جورج  مقارنة ايءانية عا   9 920 000ا ةو  2015   عا 
 رنـامج الرعايـة ال ـحية لة ميـا، الـذي  -ومـن أ ـر  ا صـينات املتعةقـة  الرعايـة ال ـحية  -88

ل ـــحة   ونظـــ   ـــاععكام  وصـــخو اارتـــة تريـــجبل ت ـــوير نظـــا  ا - 2013أُتةــجب    ـــ اا/فرباير 
ال ةد. وجورجيا من    تةـك ال ةـدان الـ  تعمـ   التوصـيات واألهـدام ال،ـربس الـ  نـددهتا منظمـة 
ــــــة ملــــــا  عــــــد  ــــــا   إتــــــار جــــــدول أعمــــــال التنمي ــــــة ال ــــــحية لة مي ــــــامج الرعاي ــــــة لربن ال ــــــحة العاملي

ــــا نءمــــة أساســــية مــــن 2015 عــــا  . و  الودــــت احلــــاو، ُت،خــــ  ل،ــــ  مــــواتن مــــن مــــواتا جورجي
ت الرعايـــة ال ـــحية الروتينيـــة والعاجةـــة كمرعـــل دااةيـــ  واـــارجي  اـــا   ذلـــك   دســـم  اـــدما

عــي، مــرس الســرتان والــوعدة. وي ــ ر تقريــر وعــعتو وكالــة الوعيــات املتحــدة لةتنميــة الدوليــة  شــ ن 
( أن اســتحدا  الربنــامج املــذكور جعــ  2014تقيــيم  رنــامج الرعايــة ال ــحية لة ميــا )نيســان/أ ري  

مات الرعايــة ال ـحية   متنــاول عــدد أكـرب مــن النـا . وي ــ ر اعستق ــا  أن أ ة يـة ســانقة مــن اـد
   املا ة( راعية عن الربنامج أو راعية جداً عنو. 96.4املستخيدين )

وكانـــت احل،ومـــة را ـــدة   إتــــي   رنـــامج عـــي، التهـــات ال، ــــد الو ـــا   جـــيم مـــن أجــــ   -89
الســـي رة عةيـــو  خعاليـــة   امللسســـات الســـ نية. وا تـــداً  مـــن الق ـــا  عةـــل فـــ و  ذلـــك املـــرس أو 

ـــن الربنـــامج نـــءع  الســـ ون واملرعـــل   امللسســـات ال  يـــة الســـ نية مـــن 2014نءيران/يونيـــو  ، م،ر
احل ــول عةــل ال،شــف والخحــا  اهــان لةت كــد مــن ا صــا ة  خــ و  التهــات ال، ــد الو ــا   جــيم 

 و  التهـــات ال، ـــد الو ـــا    ـــا  والعـــي، مـــن مـــرس ومـــن احل ـــول عةـــل الت عـــيم عـــد ا صـــا ة  خـــ
. ولتـــوف  Ribavirinو Pegylated Interferonالتهـــات ال، ـــد الو ـــا   املـــءمن جـــيم  اســـتخدا  عقـــارسي 

، و ــــدعم مــــن مركــــء 2015نيســــان/أ ري  مءيــــد مــــن عــــي، مــــرس التهــــات ال، ــــد الو ــــا   جــــيم   
 رنـامج لةق ـا  عةـل التهـات ال، ـد الو ـا   جـيم ، ت إتـي  م،افحة األمراس   الوعيـات املتحـدة
 اهــان لةمرعـــل امل ــا    خـــ و  التهــات ال، ـــد  Sofosbuvir  جورجيــا  غيــة عـــمان تــوف  عقـــار 

الو ـــا   جـــيم، إ  جانــــد التشـــخيا ورصـــد عمةيــــة العـــي،. ولءيـــادة نوعيــــة ا ـــدمات املقدامــــة   
عيـــــادة اارجيـــــة   القـــــرس وت  82رافيــــة، أُنشـــــهت العيــــادات النهاريـــــة ولتوســـــيا ن ـــــا  التغ يـــــة انغ

 .  2014جتهيءها  ال،ام    عا  
وع يـــءال رســـ  صـــحة األ  وال خـــ  يشـــ،ر  األولويـــة الق ـــوس  النســـ ة لةح،ومـــة. ومتا ـــياً  -90

مـــا ذلـــك، تواصـــ  احل،ومـــة رســـ  نوعيـــة ا ـــدمات الســـا قة لةـــوعدة  ـرــا يســـتةء  تقيـــيم ا ـــدمات 
 الخعالة ووعا ا ة لتوف  ا دمات عةل ال عيد ا دةيم . وتش يا املمارسات
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، ان ـمت جورجيـا إ  امل ـادرة انديـدة املسـماة   رنـامج العمـ  مـن أجــ  2014ومنـذ عـا   -91
ــــامج ا دارة ال يولوجيــــة و  دعــــم  ــــ  م،انــــة را ــــدة   تنخيــــذ  رن األمــــن ال ــــح  العــــامل  ، وهــــ  رت

 اصة  العدوس احليوانية امل در.ا  رام املخربي إ  جاند احلُء  ا 
 

 العمل والعمالة -14 
متت مي مة تشريعات العمـ    جورجيـا مـا اتخاديـات العمـ  الدوليـة وأُدرجـت فيهـا أف ـ   -92

املمارســــات الدوليـــــة. وأُداةــــت تعـــــدييت عةـــــل دــــانون العمـــــ  لةموا نـــــة  ــــ  نقـــــو  املســـــتخدسم  
النقــا ا الـــ  كانــت دــد ُســـ ةت مــن د ــ  املتعةقـــة  وأصــحات العمــ . وتتنــاول التعـــدييت الر يســية

حبقـــو  العمـــال وال ـــمانات املقدامـــة  ـــم مـــن د يـــ  نريـــة ت،ـــوين انمعيـــات وعـــد  التمييـــء   نـــجب 
النقا ــات واعتخادــات انماعيــة والتخــاوس انمــاع ، وعمالــة األتخــال، والعمــ  ا عــا ، وإجــرا ات 

لدولــــة أسيــــة مواصــــةة العمــــ  عةــــل  يــــادة رســــ  الخ ــــ  مــــن العمــــ . و  الودــــت نخســــو، تُــــدرلو ا
التشـــريعات. وتُعقـــد منادشـــات لدراســـة التعـــدييت    ــــ،  ثيثـــ  األتـــرام ومـــا منظمـــات  ــــ  
ن،وميـــة. و ـــري رصـــد تنخيـــذ اعتخاديـــات الدوليـــة ووعـــا تقـــارير عـــن ذلـــك. وجتـــري ناليـــاً مراجعـــة 

 التوجيهات األورو ية وإدراجها   تشريعات العم .
، وعـــعت احل،ومـــة رؤيـــة تويةـــة املـــدس حلمايـــة العمـــ  والعمالـــة. ف تةقـــت 2013 عـــا  و  -93

إصــينات ملسســية وتشــريعية واســعة الن ــا ؛ إذ أُنشــهت م ــةحة دعــم العمالــة   وكالــة ا ــدمات 
اعجتماعيــة، وترمــ  تةــك امل ــةحة إ  تنخيــذ سياســة الدولــة  خعاليــة   تعءيــء وت ــوير تــروم العمــ  

، أنشــ ت 2015العامةــة وعــمان ا ياكــ  األساســية ال ــرورية لســو  العمــ . و  عــا  لخا ــدة القــوة 
احل،ومـــة إدارة م،ةخـــة  تختـــيمح تـــروم العمـــ  تا عـــة لـــو ارة العمـــ  وال ـــحة والشـــلون اعجتماعيـــة. 
وت،خــ  الــو ارة تــدريد املختشــ  عةــل يــد اــربا  ك ــار مــن منظمــة العمــ  الدوليــة. وتقــر الدولــة   سيــة 

مح العمــ  عةــل إــو ي،خــ  التقيــد ال،امــ   املعــاي  الدوليــة ملمارســة العمــ  ا مــن وذلــك م سســة تختــي
 ســ د تــواتر انتهــاو نقــو  العمــ  إ  جانــد ارتخــا  عــدد ا صــا ات والوفيــات   أمــاكن العمــ . 
ووعــعت تعــدييت تشــريعية وجتــري ناليــاً مراجعتهــا   الربملــان هبــدم توتيــد ســة ة مختشــية العمــ . 

ل ذلــــك، جتــــري منادشــــة نءمــــة تشــــريعية تتعةــــجب  الســــيمة املهنيــــة ودــــانون ال ــــحة مــــا وعــــيوة عةــــ
 الشركا .

واعُتمـــد القـــانون املتعةـــجب  ـــا  رة أل ـــراس العمـــ  وهـــو القـــانون الـــذي يـــنظم العمـــ  املـــ جور  -94
ن  واملســا   املتعةقــة  العيدــة د ــ  العمــ  مــاب مــواتا جورجيــا، واملقيمــ  الــدا م  فيهــا و ــ  املــوات

احلـــا ءين عةـــل مركـــء دـــانوين. وأُنشـــ ت نيليـــة لةشـــراكة اعجتماعيـــة وُجـــددت أُسســـها القانونيـــة ونُقةـــت 
ر اســة الة نــة الثيثيــة األتــرام مــن أجــ  الشــراكة اعجتماعيــة إ  ر ــيس الــو را  ورُفــا عــدد املمثةــ  

ةقــــت مــــن كــــ  تــــرم مــــن األتــــرام الثيثــــة مــــن جمســــة إ  ســــتة. ومــــن أجــــ  تشــــ يا العمالــــة، أت
احل،ومـــة  رناســـاً لتحةيـــ  ســـو  العمـــ    إتـــار سياســـتها امل ـــادلرة جتـــاه العمـــ . وســـي،خ  الربنــــامج 

 سهولة احل ول عةل  يا املعةومات األساسية واعتي  عةل ديناميات سو  العم .
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ـــــة  -95 ـــــت جورجيـــــا تتخـــــذ ا ـــــوات تشـــــريعية وملسســـــية هامـــــة هبـــــدم رســـــ  احلماي ومـــــا فته
ألفـــراد انـــيمح وأُســـرهم. ووفقـــاً لةتعـــدييت التشـــريعية ذات ال ـــةة، ر ـــ  أســـرة   اعجتماعيـــة املتـــوفرة

كــ  فــرد مــن أفــراد انــيمح   نــال وفاتــو أثنــا  أدا  مهامــو الركيــة، و قــرار مــن احل،ومــة، عةــل معونــة 
عري جــورج . و ا عـافة إ  ذلـك، ُعـوعف م ةـو التعــويأل  100 000ماليـة وانـدة ت ةـو ديمتهـا 

 .2015عري جورج    عا   1 000 رم لتةك األسر ف ةو الشهري الذي يُ 
 

 الحقوق المتعلقة ببيئة آمنة وصحية -15 
ي ــــمن دســــتور جورجيــــا ل،ــــ  فــــرد احلــــجب   العــــيمح    يهــــة صــــحية. فقــــانون مدونــــة إدارة  -96

يتقيــــد  التوجيهــــات ذات ال ــــةة  2015النخايــــات الــــذي داــــ  نيــــء النخــــاذ   كــــانون الثاين/ينــــاير 
ة عــــن اعرــــاد األورويب وي،خــــ  تايــــة ال يهــــة وصــــحة ال شــــر عــــن تريــــجب منــــا ا ثــــار ال ــــارة ال ــــادر 

لةنخايــات واحلــد منهـــا عــن تريــجب اســـتحدا  نيليــات فعالــة  دارة النخايـــات. وســ فا القــانون انديـــد 
املتعةــجب  النخايــات ا  ــعاعية درجــة تايــة صــحة ال شــر وال يهــة مــن األثــر ال ــار لو ــعاعات امللينــة. 

( مــن العر ــات ذات ا ــرو واخــأل SO2ومــن أجــ  اخــأل اعن عاثــات مــن ثنــا   أكســيد ال،ربيــت )
األثــر ال ــار لتةــو  ا ــوا  النــاتج عــن ذلــك عةــل صــحة ال شــر واألنظمــة ا ي،ولوجيــة، ت  التــدريج 

 250ميةغرا /كيةـــــــــــو را  إ   500مـــــــــــن  - 2012اخـــــــــــأل اتـــــــــــوس الودـــــــــــود مـــــــــــن ال،ربيـــــــــــت )
(. ودـــد 50إ   150مـــن  - 2015؛ عـــا  150إ   250مـــن  - 2014ميةغرا /كيةـــو را ؛ عـــا  

أُدر،   مشـــروع  القـــانون  املتعةقـــ   ــــ إدارة املـــوارد مـــن امليـــاه  و تقيـــيم األثـــر ال يهـــ  واألثـــر ال يهـــ  
ـــــل املعةومـــــة ومشـــــاركة عامـــــة انمهـــــور   عمةيـــــات صـــــنا القـــــرار  ـــــدأُ احل ـــــول عة اعســـــكاتي    م 

 يهية. ويشـ ا مركـء ا عـي  والتثقيـف   املسـا   ال يهيـة التوعيـة اشـاك  ال يهـة يتعةجب  املسا   ال فيما
والتثقيــــف هبــــا وعــــمان احل ــــول عةــــل املعةومــــات ومشــــاركة عامــــة انمهــــور   عمةيــــة صــــنا القــــرار 

 يتعةجب  املشاك  ال يهية والة و  إ  العدالة اوجد اتخادية نيرهو . فيما
  
 المتابعة -خامسا   
 

 تنفيذ التوصيات -ألف 
توصــية.  136أثنـا  انولـة األو  مـن اعسـتعراس الـدوري الشـام ، تعهـدت جورجيـا  تنخيـذ  -97

و  الودــــت نخســــو، تعهــــدت جورجيــــا  ــــ ن ت اــــذ عةــــل عاتقهــــا إلءامــــاً توعيــــاً  تقــــد  تقريــــر مرنةــــ  
    األول/د  ذلـــــك التقريـــــر   كـــــانون عمةيـــــة تنخيـــــذ التوصـــــيات الـــــ  نظيـــــت  ق ـــــول ال ةـــــد، ودُـــــ عـــــن

 .2013 ديسمرب
 سـ د ت يعتهـا جاريـاً توصـية  38تنخيـذ  ع يـءالتوصـية و  98ودد جنحت جورجيـا   تنخيـذ  -98

ــاملســتمرة. وتقــدا  تنخيــذ  ــراس ذت أل    مرفــجب هــذا التقريــر معةومــات مخ ــةة عــن تــدا   اــددة اختال
 التوصيات.
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 تنفيذ التعهدات -باء 

 
وليلتءامــات الــ  أاــذهتا عةــل عةــل نخســها عهــدات الــ  د عتهــا وفقــاً لةت ،تواصــ  احل،ومــة -99

عاتقها، تعاوهنا املثمر مـا سةـس نقـو  ا نسـان  وسـا   منهـا املشـاركة النشـي ة   دوراتـو واملشـاركة 
  رعايــة القــرارات املتعةقــة حبقــو  ا نســان والقــرارات املتعةقــة  انوانــد ا نســانية وكــذلك  التعــاون 

ام  حلقــــو  ا نســــان ومخوعــــيتو ومــــا هيهــــات معاهــــدات األمــــم املتحــــدة. وتقــــد  مــــا املخــــوس الســــ
تـــوو أسيـــة هـــ  جورجيـــا  انتظـــا  تقـــارير إ  هيهـــات معاهـــدات نقـــو  ا نســـان   األمـــم املتحـــدة و 

، و نـــا  عةـــل دعـــوة مـــن احل،ومـــة،  ارت املخوعـــة 2014هتا. فخـــ  أيار/مـــايو اااصـــة لتنخيـــذ توصـــي
ة إ   يــا امل،ةخــ   وعيــات   وجهــجورجيــا. و نــاً  عةــل دعــوة دا مــة م ي،الســامية الســا قة،  ــيي

  ، است ـــافت جورجيــا   الســـنوات األاـــ ة الخريـــجب العامـــ2010إتــار ا جـــرا ات ا اصـــة   عـــا  
وت،ـــوين نريـــة الت مـــا الســـةم  احلجب   (، واملقـــرر ا ـــاا املعـــا  ـــ2011املعـــا  اعنت ـــا  التعســـخ  )

ــــات (، 2013 ،2010ةمشــــردين دااةيــــاً )لاملقــــرر ا ــــاا املعــــا حبقــــو  ا نســــان (، و 2012) انمعي
العقو ــة القاســية أو اليإنســانية املعامةــة أو واملقــرر ا ــاا املعــا اســ لة التعــذيد و ــ ه مــن عــروت 

 (.2015أو املهينة )
و  وت كيـــداً علتـــءا  احل،ومـــة  ـــدعم سةـــس نقـــو  ا نســـان ونيلياتـــو، إ  جانـــد تعءيـــء نقـــ -100

ها لع ـوية سةـس نقـو  ا نسـان لةخـكة مـا  ـ  نخسـت جورجيـا ر ـحا نسان واحلريات األساسـية، 
 .2018و 2016عام  
 ـا  وأل ـراس تنخيـذ التعهـدات واعلتءامـات الـ  د عتهـا جورجيـا عةـل نخسـها، فـإن نورجيـا  -101

رقيــجب رســن ك ــ    تــدا   عديــدة عةــل ال ــعيدين التشــريع  وامللسســ  أدت إ   تويــ    اختــاذ
معةومــات مخ ــةة عــن تنخيــذ التعهــدات  وثيقــةال ه. وتــرد   مرفــجب هــذهــاوتعءيء  تايــة نقــو  ا نســان

 ال وعية ال  د عتها جورجيا عةل نخسها.
  
 التورعات والدعم -سادسا   

 
 ك ــ    ت ــوير القــدرات  ت  شــ،   تقــر جورجيــا   سيــة تــدا   التعــاون الــدوو الــ  ســاس -102

عـــــرت جورجيـــــا عـــــن تســـــال نقـــــو  ا نســـــان ورســـــ  معـــــاي  نقـــــو  ا نســـــان دااـــــ  الدولـــــة. و 
اســـتعدادها ال،امـــ  ملواصـــةة التعـــاون عةـــل ال ـــعيد الـــدوو مـــن أجـــ   يـــادة تعءيـــء نقـــو  ا نســـان 

 ونظا  احلماية   ال ةد.
عةـــــل  تقـــــد  اربهتـــــا   إجنـــــا  إصـــــينات ذا  صـــــيتهالوتتعهـــــد جورجيـــــا  ءيـــــادة أنشـــــ تها  -103

ال ــعيد الــدوو   ســال احل،ــم الر ــيد وتــوف  ا ــدمات العامــة، األمــر الــذي  ــد  الغايــة املتمثةــة   
التنخيــــــذ الخعــــــال وا عمــــــال الخعــــــال حلقــــــو  ا نســــــان ومســــــاندة انهــــــود الدوليــــــة لت ــــــادل ا ــــــربات 

 واملمارسات الخ ةل   تعءيء وتاية نقو  ا نسان.
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ن ـــــا  التعـــــاون الـــــدوو   ســـــال نقـــــو  ا نســـــان   األدـــــاليم وتتودـــــا جورجيـــــا أن يتســـــا  -104
اعرـاد الروسـ . وتتودـا جورجيـا فيمـا يتعةـجب  املسـاعدة التقنيـة أن يـتم  الوادعة رت انـتيلانورجية 

توتيــد دــدرة ال ةــد عةــل تايــة نقــو  ا نســان إ    يعهــا عةــل املمارســات الخ ــةل وا ــربات ت  إ
سـت د مـن إجنـا ات الـدول األاـرس   توتيـف ت،نولوجيـا معةومـات ا تيعهـا عةـل نياـر مـاإجانـد 

 اعت ال الع رية   عمةية إعداد تقارير الدول   إتار املعاهدات الدولية.
  

 االستنتاجات -سابعا   
 

ـــ -105 ـــاً ليســـتعراس الـــدوري الشـــام  ومر ا حة لةع ـــوية   تةتـــء  جورجيـــا،  وصـــخها مســـانداً ثا ت
أثنـــا  و عـــد فـــكة ع ـــويتها   اهةـــس،  ـــدعم عمةيـــة اعســـتعراس الـــدوري  سةـــس نقـــو  ا نســـان،

ر  نيليـات نقـو  ا نسـان أذالشام  واواصـةة تعاوهنـا ال،امـ  مـا سةـس نقـو  ا نسـان ومـا  يـا 
تحســـ  ترا ـــجب العمـــ    سةـــس ال،خيةـــة    األمـــم املتحـــدة، مـــن أجـــ  العمـــ  عةـــل إ ـــاد الســـ   

قويــة ددرتــو عةــل معانــة الوعــا   ســال نقــو  ا نســان    الثقــوت نقــو  ا نســان اــا   ذلــك ت
الســـودا      يـــا أإـــا  العـــا  إ  جانـــد اختـــاذ م ـــادرات لتقويـــة سةـــس نقـــو  ا نســـان   تعءيـــء 
ـــاً.  نقـــو  أ ـــد الخهـــات عـــعخاً مـــا التشـــديد  وجـــو اـــاا عةـــل األتخـــال والنســـا  واملشـــردين دااةي

راميـــة إ  عـــمان رد دوو ســـريا وفعـــال عةـــل التحـــديات النا ـــهة وستواصـــ  جورجيـــا دعـــم انهـــود ال
تعءيـــء احلـــجب    يهـــة صـــحية والعمـــ   شـــ،  وثيـــجب مـــا  يـــا إ  نـــديثاً   ســـال نقـــو  ا نســـان و 

املنظمــات  ــ  احل،وميــة املهتمــة مــن أجــ   يــادة متثيةهــا ومشــاركتها   ا افــ  الدوليــة املعنيــة حبقــو  
 ا نسان.

Notes 

1 This report has been prepared by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia in cooperation with the 

Ministry of Justice of Georgia, the Ministry of Internal Affairs of Georgia, the Ministry of Labour, 

Health and Social Affairs of Georgia, the Ministry of Corrections of Georgia, the Ministry of Internally 

Displaced Persons from Occupied Territories, Accommodation and Refugees of Georgia, the Ministry of 

Education and Science of Georgia, the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia, the 

Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia, the Ministry of Defense of Georgia, the Ministry of the 

Environment and Natural Resources Protection of Georgia, the Ministry of Agriculture of Georgia, the 

Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia, the Ministry of Finance of Georgia, 

the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, the Administration of the President, 

the Human Rights Secretariat of the Administration of the Prime-Minister, the Office of the State 

Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality, the Constitutional Court of Georgia, the 

Supreme Court of Georgia, the High School of Justice of Georgia, the High Council of Justice of 

Georgia, the Gender Equality Council of the Parliament of Georgia, the Prosecutor’s Office of Georgia, 

the Georgian Data Protection Supervisory Authority, the LEPL State Agency for Religious Issues of 

Georgia, LEPL Legal Aid Service of Georgia, the Central Election Commission of Georgia, and the 

Georgian National Communications Commission. 
2 Resolution 1683 (2009) “The War between Georgia and Russia: One Year After”, Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe (PACE), paragraphs 5 and 7. 
3 Consolidated Report on the Conflict in Georgia, Council of Europe (November 2014 - March 2015), 22 

April 2015, SG/Inf (2015) 18, paragraph 44. 
4 Government Decree No. 408 of October 28, 2011. 
5 The progress reports of the CJRC are publicly available at www.justice.gov.ge 
6 While deciding whether or not to approve the plea agreement, a judge should be satisfied that there is 

http://www.justice.gov.ge/
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enough evidence to prove the defendant’s guilt, that there was no coercion or ill-treatment of the 

defendant and that the sentence requested by the prosecutor is both lawful and fair. If the judge is not 

satisfied with these modalities he may return the case to the prosecutor or even decide to subject the case 

for hearing on merit. 
7 The victim was granted a right to be heard by the court regarding the damage he/she might have 

suffered. 
8 Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Georgia 

CCPR/C/GEO/CO/4, 19 August 2014, paragraph 13. 
9 The new regulations determine who shall not hold a license/authorization in the broadcasting sector and 

this prohibition applied to: the state administrative authority; officials or other employees of the public 

administrative authority; legal entity interdependent with the public (administrative) authority; a political 

party or its officials; a legal entity registered in an offshore zone; a legal entity with a share or stocks in 

it directly or indirectly owned by a legal entity registered in an offshore zone. 
10 The declaration of compliance consists of the following information: identification data of a seeker of a 

license/authorization; data on superior officers and bodies of a seeker of a license/authorization; a 

confirmation that a seeker of a license/authorization or its beneficial owner is not a person to whom it is 

prohibited to own a license/authorization in the broadcasting sector, the identification data of beneficial 

owners of a seeker of a license/authorization and information regarding the shares owned by them. 

Georgian Law on broadcasting also defines who the beneficial owner of the broadcaster is. A beneficial 

owner is defined as a person who on the basic of law or a deal, receives or may receive monetary or 

other benefit from a broadcaster’s activity and has no obligation to transfer it to another person. And 

finally if a beneficial owner is a legal entity created to further ideal goals, or if a legal entity owner does 

not have a person who owns a substantial share, the beneficial owner is a member of its governing body. 
11 Annually, no later than February 1, the broadcaster is obliged to provide the regulator as well as society 

with the following information: declaration of compliance (despite changes within a year); on holding 

other licenses in the broadcasting sphere or authorization of broadcasting; on holding a share or stocks in 

any other broadcasting company; on possessing a periodical printed publication; on holding a share or 

stocks in a periodical printed publication; on possessing a news agency; on holding a share or stocks in a 

news agency; on holding a share or at least 5% of stocks in any other company. If the holder of a share 

or stocks in its capital, a founder, other member, director, donor or his family member concurrently 

holds shares or stocks in other licensed holders or a person having broadcasting authorization, a share or 

stocks in a periodical printed publication, a share or stocks in a news agency, a broadcaster shall also 

disclose and furnish the regulator with the above mentioned information. 
12 Decree of the Government of Georgia N117 on the “Approval of the implementation of certain measures 

for partially recovering damages incurred by religious organizations existing in Georgia during the 

Soviet totalitarian regime” of January 27, 2014. 
13 1 100 000 Gel for the Muslim Community of Georgia; 300 000 Gel for the Armenian Apostolic 

Christian Community; c) 200 000 Gel for the Roman-Catholic Community of Georgia; and 150 000 Gel 

for the Jewish Community. 
14 Georgia is a contracting party to the International Covenant on Civil and Political Rights, (1966) and the 

European Convention on Human Rights, (1950). 
15 The most significant changes have been introduced to the Law as a result of the judicial review by the 

Constitutional Court of Georgia. Thus, on 18 April 2011 by decision № 2/482,483,487,502 the 

Constitutional Court declared unconstitutional the provision of the Law that had provided that only a 

political party, union, enterprise, organization or citizens’ action group could be a principal of an 

assembly or demonstration and ruled that any individual who initiates an assembly or demonstration 

may also act as its principal in relations with the local government. Furthermore, prior to the 

amendments the Law envisaged restriction on conducting an assembly or manifestation within a 20 

meter perimeter of the following governmental or other buildings: the Parliament, the residency of the 

President, courts, the prosecutor’s office, police stations, detention centers, military objects, railways, 

airports, hospitals, institutions of diplomatic representatives, self-governmental agencies and enterprises, 

organization or agencies with special armed guards. This restriction has been annulled. Pursuant to the 

amendments restriction around courts and a number of other institutions (the residency of President, the 

Parliament, hospitals, institutions of diplomatic representatives, self-governmental agencies, enterprises, 

organization or agencies with special armed guards) has also been removed; restrictions have only been 

maintained 20 meters around the entrance to the Prosecutor’s office, the police (all police stations), 

penitentiary institutions, temporary detention facilities and law-enforcement bodies; railways, airports 

and ports. Also, it is prohibited to hold an assembly or manifestation inside and within 100 meters of the 

entrance of military units and sites. The amendments were introduced pursuant to the decision of April 
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18, 2011 the Grand Chamber of the Constitutional Court of Georgia. The Constitutional Court 

recognized as unconstitutional provisions of the Law on Manifestation that restricted assemblies within 

20 meters of certain governmental offices, including the courts. The Court stated that such limitations 

are not in line with the Constitution, as in certain cases they make it impossible to conduct assemblies in 

front of government offices. Another significant amendment to the Law was caused by the decision of 

the Constitutional Court № 1/5/25 dated 14 December 2012. According to Article 5(3) that had been in 

force before this ruling, foreign citizens could not be persons responsible for the organization and 

holding of an assembly or demonstration. According to the Court’s decision the provision that debars a 

foreign citizen from being a responsible person is in conflict with the Constitution and must be removed 

from the Law. 
16 In particular, when granting citizenship of Georgia to a citizen of another country under regular 

procedure or by way of restoration, as well as in the case of a withdrawal from citizenship, the 

presidential decree enters into force only after the person submits documents proving the 

granting/withdrawal from the citizenship of another country. A simplified mechanism to neutralize 

minors is set up, as well as the possibility of losing Georgian citizenship due to the lack of consular 

registration while living in another country is rescinded. 
17 Pursuant to the first amendments dated 28 December 2011, election subject, who receives the funding 

according to the Georgian legislation, will receive the supplementary funding with the amount of 10% if 

in the submitted party list (in all party list – for the local government elections) among every 10 

candidate gender differences is represented by at least 20%. The present Law was re-amended on 29 July 

2013 as described in the report. 
18 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the 

combined fourth and fifth periodic reports of Georgia, 18 July 2014, CEDAW/C/GEO/CO/4-5. 
19 The Public Development Service Agency of the Ministry of Justice of Georgia in cooperation with the 

NGO - Innovations and Reforms Centre (IRC) started the process of registration Roma population 

residing in Georgia. In 2012-2014, 265 Roma people were included in the official database and 113 were 

granted different legal status; however, the process of the registration is not completed and is still in 

progress. 
20 The Integration Program for Young People with special needs/disabilities has been implemented since 

2013 to support and promote equal opportunities of youngsters with disabilities; The program for the 

protection of rights of children with special needs/disabilities has been implemented since 2014 for 

strengthening the social network of family members of children with special needs; the program  

“Changes for Equality“ has been implemented since 2014, in order to raise awareness and develop basic 

skills among students on communication, behavior and attitude toward people with special needs or 

disadvantages. 

    

 


